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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

(Suspensão da Chamada Interna PRONATEC nº 04/2013)

Esclarecemos  aos  servidores  interessados  quais  os  motivos  que  ensejaram  a  suspensão

provisória da Chamada Interna supramencionada, mediante intervenção do Conselho Superior deste

Instituto, que questionou os seguintes aspectos:

a)  Previsão  no barema de critério restritivo  quanto à participação dos interessados,  que

limitou o número de participantes no processo;

b)  Previsão  no  barema  de  critérios  de  larga  experiência  no  uso  de  diversos  sistemas

operacionais da Administração Pública (SIAFI, SIASG, SISTEC e COMPRASNET), além

de experiência de trabalho no âmbito do próprio Programa (PRONATEC).

Após as informações apresentadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Comissão de Seleção do

PRONATEC, e discussão sobre as questões suscitadas, adotamos os seguintes procedimentos, face às

circunstâncias apresentadas:

1.  Considerando a especificidade do PRONATEC, com exíguo tempo concedido pelo Governo

Federal  para  a  execução  do  Programa,  com início  das  atividades  letivas  já  definidas,  torna-se

importante destacar que a execução do referido Programa depende das  atividades de natureza

financeira, contábil, compras e cadastro de alunos, tendo como suporte imprescindível a utilização

dos sistemas acima referenciados. Com efeito, a experiência na operacionalização desses sistemas,

tornou-se  fator  de  maior  relevância  no  Barema,  ficando,  portanto,  mantidos  os  critérios  de

experiência anteriormente estabelecidos.



2. Quanto à existência de critérios restritivos de participação, foi identificado no barema referente à

Função 02 – Apoio às Atividades Administrativas e Financeiras, a exigência de Certificação Digital

para operacionalização de pregões eletrônicos. Nesse aspecto, concluímos que o  certificado não

poderia pontuar no processo seletivo, considerando que o mesmo pode ser adquirido a qualquer

tempo, conforme a necessidade de operacionalização, até porque no barema já foi considerado o

aspecto relevante da experiência no manuseio do COMPRASNET. Com efeito, foi determinada a

suspensão desse critério no Barema, com a consequente reabertura da Chamada Interna,

apenas para a Função 02 (a partir de 30/07/2013), devendo prosseguir quanto às demais

Funções (homologação dia 30/07).

Informamos  ainda,  que  promoveremos  a  oferta  de  Treinamentos  que  possibilitem  aos

interessados a utilização desses  sistemas operacionais  da  Administração Pública Federal,  tanto para

atender às demandas do PRONATEC, quanto às demandas administrativas e financeiras de rotina no

âmbito deste Instituto. Dessa forma, teremos um maior número de habilitados que poderão contribuir

para o pleno desenvolvimento deste Instituto. 

Atenciosamente,

SEBASTIÃO EDSON MOURA
Reitor

 

  


