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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Gabinete do Ministro 

Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro

 

OFÍCIO Nº 7101/2022/MCTI

Brasília, 16 de maio de 2022.

 

Ao Senhor
PAULO GUEDES 
Ministro de Estado da Economia 
Ministério da Economia
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de concurso para recompor o quadro de pessoal do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações.

Senhor Ministro,

1. Trata o presente o�cio da solicitação de autorização para realização de concurso público
para o provimento de cargos no quadro de pessoal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

2. Desde sua criação em 1985, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
vem superando desafios para atender aos anseios da sociedade brasileira por um País próspero,
soberano, plenamente inserido na Sociedade do Conhecimento e presente na lista das economias mais
desenvolvidas do mundo.

3. O Ministério tem centrado sua atuação no desenvolvimento das polí�cas nacionais de
pesquisa cien�fica e tecnológica e de incen�vo à inovação, a par�r do fortalecimento do planejamento,
coordenação e supervisão das a�vidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no País.

4. Atualmente, o MCTI possui mais de 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) cargos vagos para
provimento em seu quadro de pessoal permanente, provenientes de vacâncias e aposentadorias. O
preenchimento dessas vagas é de suma importância para dar con�nuidade na entrega de serviços
públicos relevantes para o país, fortalecendo a capacidade de pesquisas inovação e desenvolvimento,
colaborando com a produção de conhecimento, geração de riquezas e promoção da qualidade de vida do
povo brasileiro, primando também pela renovação con�nua do quadro de pessoal.

5. Nesse sen�do, considerando a quan�dade de cargos vagos e a análise realizada por este
Ministério, venho solicitar autorização para realização de concurso público para preenchimento de
1.277 (mil duzentos e setenta e sete) cargos vagos de Pesquisadores, Tecnologistas, Analistas e
Assistentes em Ciência e Tecnologia e Técnicos, conforme documentação a ser inserida no Sistema de
Gestão de Acesso (SIGAC), entre elas:

a) Nota Técnica nº 712/2022/SEI-MCTI e seus anexos;

b) Es�ma�va do impacto orçamentário-financeiro;

c) Formulário para solicitações de autorização de concurso público; e 

d) Parecer Jurídico nº  nº 00196/2022/CONJUR-MCTI/CGU/AGU.

6. Importa frisar, que a solicitação em comento não incorre na criação de novos cargos, uma
vez que se trata de preenchimento de cargos vagos disponíveis nas respec�vas carreiras. Essa
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demanda, se aprovada e incluída no orçamento de 2023, possibilitará a adequação do número de
servidores às atribuições da Pasta, visando expandir a capacidade do desempenho das a�vidades
finalís�cas, levando assim, um incremento de produ�vidade, redução de passivos, maior celeridade na
instrução de processos, melhoria qualita�va na elaboração de estudos e projetos, resposta tempes�va a
demandas, dentre outros bene�cios.

7. Esclareço, finalmente, que a solicitação de autorização de concurso objeto deste pleito
encontra-se de acordo com o disposto no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, na Instrução
Norma�va nº 2, de 27 de agosto de 2019, e no O�cio Circular SEI nº 1520/2022/ME (Processo ME nº
19975.109877/2022-90).

 

Atenciosamente,

 

PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, em 18/05/2022, às 10:28 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 9881776 e o código CRC BF7788E1.

 

Em caso de resposta a este O�cio, fazer referência expressa a: O�cio nº 7101/2022/MCTI -  Processo nº 01245.005588/2022-00 - Nº SEI:
9881776

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9739.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2-de-27-de-agosto-de-2019-213477322
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

