
1 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (MP) 
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO 
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

EDITAL Nº 2 – MP/ENAP, DE 19 DE JUNHO DE 2015 
 

O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e a ESCOLA NACIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA tornam públicas a retificação da descrição sumária das atividades do cargo 5 e do 
tópico referente à remuneração dos cargos 12, 14, 18 e 20, constantes dos subitens 2.1, 2.3, 2.4, bem como a 
retificação das datas constantes dos subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.4, 6.1.10, 7.2, 7.3.3, 7.4.8.3, 7.4.8.9, 7.4.9.1.2, 
7.4.9.2, 7.4.9.3, 7.4.9.4, 7.4.9.5, 7.4.9.7, 8.2, 8.3, 8.4, 9.12, 9.12.1 e 10.1.2 do Edital nº 1 – MP/ENAP, de 12 de 
junho de 2015. 

Torna pública, ainda, a retificação dos subitens 13.28 e 14.2.1.4, bem como a inclusão do subitem 
13.11.2 e da alínea “r” no subitem 13.23 do referido edital, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.  
 
1 DA RETIFICAÇÃO E DA INCLUSÃO DE SUBITENS  
[...] 
2 DOS CARGOS 
2.1 PARA O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – PLANO GERAL DE CARGOS DO 
PODER EXECUTIVO 
CARGO 5: MÉDICO 
[...] 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de supervisão, planejamento, coordenação, 
programação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, incluindo ações e programas nas 
áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos 
servidores. 
[...] 

2.3 PARA O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – PLANO GERAL DE CARGOS DO 
PODER EXECUTIVO – SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
CARGO 12: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
[...] 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.514,22, composta de vencimento básico correspondente a R$ 1.990,22, acrescida de 
Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, correspondente a R$ 
2.524,00. 
[...] 

2.4 PARA O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – PLANO GERAL DE CARGOS DO 
PODER EXECUTIVO – SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO 
CARGO 14: ARQUITETO 
[...] 
REMUNERAÇÃO: R$ 5.596,31, composta de vencimento básico correspondente a R$ 2.698,71, acrescida de 
Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos – GDACE, correspondente a R$ 2.897,70. 
[...] 

CARGO 18: ECONOMISTA 
[...] 
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REMUNERAÇÃO: R$ 5.596,31, composta de vencimento básico correspondente a R$ 2.698,71, acrescida de 
Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos – GDACE, correspondente a R$ 2.897,70. 
[...] 

CARGO 20: GEÓGRAFO 
[...] 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.514,22, composta de vencimento básico correspondente a R$ 1.990,22, acrescido de 
Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, correspondente a R$ 
2.524,00. 
 [...] 

CARGO 21: GEÓLOGO 
[...] 
REMUNERAÇÃO: R$ 5.596,31, composta de vencimento básico correspondente a R$ 1.990,22, acrescido de 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos – GDACE, correspondente a R$ 2.897,70. 
[...] 
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, via SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 15 de julho de 2015, para a 
Central de Atendimento do Cespe – Concurso MP e ENAP (laudo médico) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, 
Brasília/DF. 
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 15 de julho de 2015, das 8 horas às 19 horas (exceto 
sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o laudo médico 
(original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, na Central 
de Atendimento do Cespe – Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do 
Cespe – Asa Norte, Brasília/DF. 
[...] 
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa 
com deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, na 
data provável de 11 de agosto de 2015. 
[...] 
6.1.10 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na forma da Lei nº 
12.990/2014, será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, na 
data provável de 11 de agosto de 2015.  
[...] 
7.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, solicitada no período entre 10 horas do dia 16 de junho 
de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 
7.3.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 3 de agosto de 2015. 
[...] 
7.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma: 
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de inscrição, a ser preenchido no período 
entre 10 horas do dia 16 de junho de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2015, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, contendo a indicação do Número de 
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  
b) envio da declaração constante do Anexo II deste edital, legível e assinada, por meio de link específico no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, no período entre 10 horas do dia 16 
de junho de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2015.  
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[...] 
7.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada até a 
data provável de 22 de julho de 2015, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap. 
[...] 
7.4.9.1.2  A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 15 de julho de 2015, das 
8 horas às 19 horas (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de 
Atendimento do Cespe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, 
para a Central de Atendimento do Cespe – MP e ENAP (atendimento especial) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-
970, Brasília/DF, até a data prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de 
força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. 
7.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 
indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 15 de julho de 2015, na 
forma do subitem 7.4.9.1.2 deste edital, justificativa acompanhada original ou cópia autenticada em cartório 
de laudo e parecer, emitido nos últimos 12 meses por especialista da área de sua deficiência, com respectivo 
CRM, que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 
3.298/1999 e suas alterações.  
7.4.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do Cespe, cópia 
autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia 15 de julho de 2015, e levar, no dia 
das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da 
criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização das provas.    
7.4.9.4 O candidato transgênero que desejar requerer ser tratado pelo gênero e pelo nome social durante a 
realização da prova e de qualquer outra fase presencial deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição e entregar cópia simples do CPF e do documento de identidade e original ou cópia autenticada em 
cartório de declaração em que conste o nome social, até o dia 15 de julho de 2015, das 8 horas às 19 horas 
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do Cespe, 
localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte, 
Brasília/DF, ou enviar via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento 
do Cespe – MP e ENAP (atendimento especial) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data 
prevista acima. 
7.4.9.5 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos 
casos previstos na Lei nº 10.826/2003 e alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela 
citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da inscrição e entregar cópia autenticada em cartório 
do Certificado de Registro de Arma de Fogo ou da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei, 
até o dia 15 de julho de 2015, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou 
por terceiro, na Central de Atendimento do Cespe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviar via SEDEX ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do Cespe – MP e ENAP 2015 (atendimento 
especial) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima. 
[...] 
7.4.9.7 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada  
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, na data provável de 11 de  agosto 
de 2015.  
[...] 
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8.2 As provas objetivas e as provas discursivas terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na 
data provável de 30 de agosto de 2015, no turno da manhã. 
8.3 Na data provável de 20 de agosto de 2015, será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, edital que informará a disponibilização da consulta aos 
locais e aos horários de realização das provas. 
8.4 O extrato de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será 
publicado no Diário Oficial da União e o respectivo edital será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, na data provável de 22 de setembro de 2015. 
[...] 
9.12 DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS 
9.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, a partir das 19 horas da data provável de 1º de 
setembro de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 
10.10.1 Os padrões preliminares de respostas das provas discursivas serão divulgados na internet, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, a partir das 19 horas da data provável 
de 1º de setembro de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF.  
[...] 
13.11.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o Cespe poderá proceder à coleta 
de dado biométrico de todos os candidatos no dia de realização das provas. 
[...] 
r) não permitir a coleta de dado biométrico.  
[...] 
13.28 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após um ano, contados a partir da data de publicação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 
[...] 
14.2.1.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 
E GESTÃO – PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO  
CARGO 12: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 1.2 Processos do PMBOK (versão 5). 1.3 
Gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, de custos, de recursos humanos, de riscos, das 
comunicações, da qualidade e de aquisições e das partes interessadas. [...] 2.6 Normas ISO/IEC 27002 e 
ISO/IEC 27001. [...] 

 

 
 

Ayala do Carmo Tanios Nemer 
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do MP 

 
 
 


