
09/09/2020 SEI/ME - 10298422 - Portaria

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11770002&infra_… 1/2

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

 
 
 

PORTARIA Nº 20388, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020

 

 
 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E
GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da atribuição de que trata o inciso II
do art. 21 da Portaria nº 40, de 30 de janeiro de 2020, alterada pela Portaria nº 166, de 22 de abril de 2020,
tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e na Instrução Normativa nº
1, de 27 de agosto de 2019, RESOLVE:

 

 Art. 1º Autorizar a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, entidade
vinculada ao Ministério da Economia, a contratar por tempo determinado, nos termos desta Portaria, o
quantitativo máximo de 6.500 (seis mil e quinhentos) profissionais  para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso III do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
conforme discriminado no Anexo.

Parágrafo único. Os profissionais de que trata o caput poderão ser contratados a partir de
janeiro de 2021 para operacionalização das pesquisas permanentes de natureza estatística e geocientífica do
IBGE.

Art. 2º As contratações de que trata o art. 1º somente serão formalizadas mediante
disponibilidade de dotações orçamentárias específicas, observando-se os demais requisitos previstos na Lei
nº 8.745, de 1993.

Art. 3º O recrutamento dos profissionais de que trata esta Portaria dependerá de prévia
aprovação dos candidatos em processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, nos termos do art. 3º
da Lei nº 8.745, de 1993.

Parágrafo único. O prazo para publicação do edital de abertura de inscrições para o processo
seletivo simplificado será de até 6 (seis) meses, contado a partir da publicação desta Portaria.

Art. 4º  O prazo de duração dos contratos deverá ser de até 1 (um) ano.

Parágrafo único. Os contratos poderão ser prorrogados, nos termos do inciso II, do parágrafo
único, do art. 4º, da Lei nº 8.745, de 1993, desde que devidamente justificado, com base nas necessidades de
conclusão das atividades de que trata o parágrafo único do art. 1º desta Portaria.

Art. 5º O IBGE definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados em
conformidade com o inciso II do art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993.

Art. 6º As despesas com as contratações correrão à conta de dotações orçamentárias do IBGE,
consignadas no Grupo de Natureza de Despesa GND “1 - Pessoal e Encargos Sociais”, tendo em vista que
visam à substituição de servidores e empregados públicos, nos termos do § 1º do art. 115, do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2021 (PLN 9/2020).

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput fica condicionada à declaração do
ordenador de despesas responsável quanto à adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei
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Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CAIO MARIO PAES DE ANDRADE

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Caio Mario Paes de Andrade, Secretário(a) Especial, em
09/09/2020, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10298422
e o código CRC 74944081.

ANEXO

 

Função Quantidade

Agente de Pesquisas e Mapeamento 5.623

Supervisor de Coleta e Qualidade 552

Agente de Pesquisas por Telefone 300

Supervisor de Pesquisas 25

Total 6.500

 
Referência: Processo nº 12100.100215/2020-32. SEI nº 10298422
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