Confira o novo prazo para inscrições

Processo seletivo para cargos de Direção e Assessoramento Superior
para a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Foram prorrogadas, para o dia 12/04/2021, as inscrições no processo seletivo para a
Subsecretaria de Transparência e Governo Digital, da Secretaria de Governo e Integridade
Pública, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para ocupação de 3 (três) vagas:
●
●
●

1 (uma) vaga para o cargo de Coordenador Geral de Governo Digital (DAS 10.B);
1 (uma) vaga para o cargo de Coordenador Geral de Relacionamento com o Cidadão
(DAS 10.B);
1 (uma) vaga para o cargo de Coordenador Técnico de Proteção de Dados (DAS 10).

Também foram prorrogados os prazos para envio do vídeo na língua inglesa e descrição da
experiência profissional, confira abaixo as alterações em destaque:

Etapa
Recrutamento

Atividade
Inscrições

Pré-seleção

Comunicação dos candidatos
aprovados em análise
curricular

Pré-seleção

Envio do vídeo na língua
inglesa e descrição da
experiência profissional

Pré-seleção

Avaliação das competências
comportamentais

Pré-seleção

Comunicação dos candidatos
recomendados na avaliação
comportamental e
pré-selecionados no processo
seletivo

Seleção

Avaliação final por meio de
entrevista com o gestor da
Subsecretaria de
Transparência e Governo
Digital.

Período
25/03/2021 a 12/04/2021
14/04/2021

25/03/2021 a 25/04/2021

16/04 a 25/04/2021

03/05/2021

a partir de 04/05/2021

Atenção:
●

Envio do vídeo na língua inglesa deve ser feito na plataforma de inscrições conforme
links:
○ Coordenador Geral de Governo Digital
○ Coordenador Geral de Relacionamento com o Cidadão
○ Coordenador Técnico de Proteção de Dados

●

Envio da descrição da experiência profissional deve ser feito pelos links abaixo:
○ Coordenador Geral de Governo Digital
○ Coordenador Geral de Relacionamento com o Cidadão
○ Coordenador Técnico de Proteção de Dados

Os candidatos deverão enviar relato da experiência mais relevante em sua trajetória profissional,
de acordo com a posição desejada:

● Coordenador Geral de Governo Digital, apresentar relato de experiência profissional em
projetos de Transformação Digital.

● Coordenador Geral de Relacionamento com o Cidadão, apresentar relato de experiência
profissional em projetos de gestão e modernização de canais digitais de atendimento.

● Coordenador Técnico de Proteção de Dados, apresentar relato de experiência profissional
em projetos de implementação de gestão de dados e/ou proteção de dados.
O documento deve ser identificado com o nome completo do candidato e enviado, até o último dia
de inscrição, por meio de link disponibilizado neste regulamento, na seção Inscrições. O
documento deverá conter:
● Contexto do projeto/ experiência;
● Atores envolvidos;
● Papel do candidato na experiência relata;
● Principais desafios enfrentados e respectivas ações/soluções;
● Duração da experiência;
● Resultados obtidos.
O documento deve conter no máximo uma (01) página e deve ser enviado no formato PDF.
A experiência profissional mais relevante será avaliada pela Subsecretaria de Transparência e Governo Digital da
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O não envio do documento, conforme prazo e forma de envio estipulados neste
regulamento, acarretará na desclassificação automática do candidato no processo seletivo.

