
Nome do cargo Diretor de Tecnologiais Estratégicas e de Produção

Nível do cargo DAS 101.5

Órgão de atuação
MCTIC – Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
SETAP – Secretaria de Tecnologias Aplicadas
DETEP – Departamento de Tecnologias Estratégicas e de Produção

Requisitos Legais
Decreto n° 9.677, de 02/01/2019, alterado pelo Decreto nº 9.689, de 23/01/2019, e Portaria n° 217, de 25/01/2019 
(Regimento Interno).

Principais responsabilidades

Ao Departamento de Tecnologias Estratégicas e de Produção compete, em articulação com os órgãos da administração 
pública federal, estadual, distrital e municipal, as instituições acadêmicas e o setor privado, identificar, acompanhar, 
implementar, incentivar e avaliar políticas, programas e planos estratégicos relacionados com o desenvolvimento de 
tecnologias que atendam e impulsionem os setores cibernético, espacial, nuclear, de defesa, de comunicações e 
inteligência artificial e a produção industrial, o agronegócio, o turismo, o comércio e outras formas de produção de 
riquezas no País.

Escopo de Gestão/Equipe de Trabalho

A atuação gerencial envolve a coordenação de equipe sob a Coordenação-Geral de Tecnologias Estratégicas e de 
Produção (CGEP). Nesta CGEP há pelo menos 4 cargos comissionados de assessoria (2 FCPE 102.3 e 2 FCPE 102.2), 
além de outros servidores sem cargos comissionados e elos de ligação com os Comandos Militares (Aeronáutica, 
Exercito e Marinha).

Formação e Experiência

Formação acadêmica deve ser de nível superior e com pós-graduação: Especialização (lato sensu), Mestrado ou 
Doutorado (stricto sensu). Os cursos devem ser nas áreas de Engenharias, de TIC (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) ou equivalentes. Deve possuir no mínimo 5 anos de experiência profissional no setor público de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia (P&D em C&T), sendo destes 3, no mínimo, em cargos de 
liderança e chefia. Deve possuir conhecimentos gerais de políticas incentivos e regulamentações nas esferas pública ou 
privada, das áreas estratégicas: nuclear, espacial, de defesa, de comunicações, cibernética e inteligência artificial; e de 
produção: industrial, comércio, agronegócio e turismo. Experiência técnica no setor privado também será valorizada como 
uma experiência significativa. Domínio de português e inglês é imprescindível para o cargo. O domínio de outras línguas 
estrangeiras será valorizado.

Competências

• Ter bom conhecimento técico e capacidade de visão sistêmica;
• Habilidade de gerenciamento, com foco em obtenção de resultados;
• Alta motivação e iniciativa; 
• Boa capacidade de liderança e de trabalho em equipe; 
• Atitude para superar desafios e inovar; 
• Valores individuais compatíveis com as institucionais do MCTIC (Ética, Transparência, Conhecimento, Integração, 
Efetividade, Compaixão, Valorização das Pessoas, Responsabilidade Socioambiental e Inovação); 
• Bom relacionamento pessoal, elevada Inteligência Emocional e capacidade de gestão de pessoas e de conflitos.

Outros Requisitos Possuir MBA - Master of Business Administration.
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