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Escopo de atuação

Perfil Desejado
Espera-se que tenha perfil flexível, dinâmico, colaborativo, multitarefas, integrando e gerenciando com

método as dimensões tática e operacional de projetos com foco orientado para resultados e usuários.

Espera-se que saiba trabalhar de forma coletiva, motivando colegas de equipe e tenha gosto por

interação com diversas pessoas de entidades diferentes. Importante ter abertura à interação e apoio a

outras equipes da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT). Desejável ter experiência com

gestão de projetos no setor público. Deve estar familiarizado com o tema de Inovação e ter boa

articulação para interagir com stakeholders da quádrupla hélice.

Competências requeridas
● Liderança e proatividade
Capacidade para inspirar, conquistar a confiança dos stakeholders e servidores envolvidos nos

projetos, para a colaboração e a entrega de resultados. Capacidade de motivar e desenvolver o time

para atingimento de resultados e geração de impacto coletivo. Capacidade de trabalhar em equipe,

assumindo responsabilidade e protagonismo.

● Capacidade de comunicação, orientação para resultados e visão sistêmica
Capacidade para transmitir suas ideias e experiências de forma articulada. Compreende a gestão de

forma sistêmica e busca atingir os objetivos institucionais, estabelecendo e monitorando a entrega de

resultados, com excelência e objetividade.

● Inovação, criatividade e resiliência
Capacidade para iniciar e gerir mudanças complexas e com geração de impacto. Capacidade para

apresentar e executar novas ideias, bem como desenvolver maneiras criativas de resolver um

problema. Capacidade para enfrentar resistências e contornar adversidades.

● Disposição para o aprendizado contínuo
Capacidade de identificar suas capacidades e limitações, e de assumir o compromisso pelo próprio

desenvolvimento, mediante a adoção de uma postura de abertura à aprendizagem contínua.

Gestão de Equipes
O cargo de Gestor(a) de Projetos é subordinado aos Coordenadores de Programas Estratégicos do

Departamento de Gestão de Inovação. A equipe atual é jovem e técnica, com perfil dinâmico e



colaborativo. O profissional trabalhará com uma equipe operacional de três servidores e dois

estagiários.
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Pré-requisitos
● Atuar como servidor ou funcionário público.

● Possuir nacionalidade brasileira.

● Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.

● Ter idade mínima de dezoito anos.

● Possuir aptidão física e mental.

● Estar em gozo dos direitos políticos.

● Ensino superior completo em qualquer área.

● Experiência em posições de responsabilidade de projetos.

● Conhecimento de temas de inovação.

● Conhecimento em Pacote Office, principalmente planilhas eletrônicas.

Requisitos Desejáveis
● Conhecimento e experiência com metodologias de gestão.

● Experiência de trabalho em projetos com interface com o setor privado.

● Conhecimento em Inglês nível intermediário a avançado.

● Experiência na administração pública direta do Estado do Rio Grande do Sul.



Contextualização geral do cargo/função

Objetivos estratégicos da função
O profissional será responsável por um conjunto de projetos dos programas estratégicos Startup Lab,

GameRS, Techfuturo e Parcerias Estratégicas Internacionais, respondendo por produtos específicos

previstos no PPA desses programas.

Desafios e obstáculos que o profissional enfrentará
Os principais obstáculos são interagir com pessoas de diferentes perfis e em trabalho remoto,

onboarding em projetos em andamento e tempo exíguo, em um órgão de recente criação. Logo, com

poucos processos estruturados. O maior desafio é manter o ritmo de entrega em uma Secretaria

recém criada.

Principais atribuições do cargo de Gestor de Projetos (percentual de tempo dedicado a essa
atribuição)
A principal atribuição do profissional será responder, com apoio do Coordenador do Programa, pelos

aspectos táticos de projetos e liderar uma equipe operacional. A rotina compreenderá o

acompanhamento e orientação dos trabalhos operacionais de colegas, realização de reuniões de

discussão tático-estratégica com o Coordenador do Programa e o Diretor do Departamento,

realização de reuniões com parceiros externos e público alvo, bem como pesquisa e redação de

documentos.

● Interlocução externa com stakeholders, visto que o projeto se desenvolve em parceria com

instituições parceiras, e público-alvo do programa (20%);

● Gestão da equipe operacional (20%);

● Coordenação tático-estratégica de entregas do projeto (10%);

● Pesquisa, elaboração de documentos, entre outras atividades correlatas (50%).

Projeto Estratégico da SICT no qual o profissional vai se envolver
O Departamento de Gestão da Inovação desenvolve três programas estratégicos do governo do

Estado. O Startup Lab visa a fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho, com foco na inovação

aberta para promover a atualização tecnológica de empresas tradicionais e fortalecer startups do Rio

Grande do Sul. O programa GameRS é realizado em parcerias com outras três Secretarias, para o

desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos gaúcho. E o Techfuturo promove a interação entre

ICTs, empresas e startups para aumentar os projetos de transferência tecnológica e de conhecimento



das universidades para a sociedade. Ademais, o Parcerias Estratégicas Internacionais aproxima

instituições de inovações gaúchas de seus pares gaúchos, para realização de ações que posicionem

o RS no mapa global da inovação.

Principais planos e entregas a serem implementados
Ao longo do ano, serão publicados editais para financiamento de projetos de inovação, realizados

eventos de aproximação entre empresas, startups e pesquisadores de ICT e capacitações de

empreendedores por meio de workshops. As entregas, na maioria dos programas, são planejadas de

modo regionalizado, de forma a garantir que sejam beneficiadas as populações de todo o Estado do

Rio Grande do Sul. Logo, em dois anos, espera-se que o profissional implemente metodologias já

desenvolvidas e colabore para a proposição de novas, bem como o planejamento estratégico de

diversos dos programas do Departamento.

Principais stakeholders com os quais o profissional precisará interagir
● Entidades nacionais e estaduais (estrangeiras, para uma das vagas) ligadas à inovação, como

Instituto Hélice, Sebrae-RS e ADJogos.

● Equipe de Gestores de Inovação do programa Inova RS - são "agentes locais de inovação" da

Secretaria que operacionalizam uma organização de diversas instituições em torno de um projeto

comum de desenvolvimento baseado em Inovação.

● Outras equipes de projeto da SICT - a cultura interna da organização é de trabalho compartilhado

para concretizar as diversas entregas com sinergia.

Produtos: editais de financiamento de projetos de inovação, eventos de match-making entre

empresas, startups e pesquisadores de ICT e workshops de capacitação de empreendedores.

Beneficiários/usuários: empresas de setores tradicionais e startups do RS, Ambientes de Inovação

e pesquisadores de ICTs gaúchas.

Informações da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT)
Criada em janeiro de 2019, a SICT propõe, coordena e supervisiona a política do Governo do Estado

voltada à Inovação, Ciência e Tecnologia, por meio do Decreto Nº 54.568, de 14 de abril de 2019.

A criação da SICT demonstra o compromisso do governo do Estado com a inovação, a ciência e a

tecnologia, hoje essenciais na consolidação de um Estado mais competitivo, amplamente

comprometido com as suas potencialidades e focado no seu desenvolvimento.

Secretário da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT): Luís da Cunha Lamb.



Clique aqui para acessar o site oficial da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.

Clique aqui para acessar o mapa estratégico do Governo.

Mais informações
● Duas vagas para Gestor(a) de Projeto, sendo uma delas com conhecimento avançado de inglês

obrigatório.

● Remuneração: FG-10 mais Representação de 35% - R$ 935,79 (valor referente a cada uma das

vagas).

● Carga horária de 40 horas semanais, em regime de teletrabalho. Trabalha-se com efetividade por

metas. Tendo em vista que dentro do expediente normal do setor público podem surgir demandas

(principalmente reuniões) dentro do horário padrão das 8h30min às 17h30min, sem aviso prévio.

Formato de contratação
● Função Gratificada.

Local de trabalho e disponibilidade para viagens
O local de trabalho será no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) - Ala Sul - Avenida Borges

de Medeiros, 1501 - 18º andar, Porto Alegre. O prédio é acessível para pessoas com necessidades

especiais..

Informações adicionais
O profissional não será ordenador de despesas.

Clique aqui para se inscrever:
https://forms.gle/qt8LsZD6NYKnErsm7

https://www.inova.rs.gov.br/
https://governanca.rs.gov.br/mapa-estrategico-2019
https://forms.gle/qt8LsZD6NYKnErsm7

