CADE RECRUTA

CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO
E GOVERNANÇA DE TIC

DAS 101.1
BUSCAMOS UM SERVIDOR
PÚBLICO QUE
Tenha rigor aos procedimentos, padrões e normas, mas
saiba conciliá-los com o dinamismo, ousadia, arrojo e
flexibilidade exigidos pela rotina de trabalho em uma
organização de excelência
Seja apaixonado por tecnologia, governança e projetos
Possua a resolutividade como característica essencial
Saiba mais

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Formação superior em qualquer área,
preferencialmente, com Especialização ou MBA
Experiência em gestão e governança em tecnologia da
informação e comunicação (TIC)

COMPETÊNCIAS
Visão sistêmica e conhecimento técnico e gerencial para
identificar necessidades e prover as soluções na área de
projetos, processos, governança e gestão de serviços em
TIC
Coordenar e acompanhar aquisições referentes ao
portifólio
Habilidade em negociação com clientes internos, externos
e fornecedores

SOBRE O CADE
O Cade é uma autarquia federal,
vinculada ao Ministério da Justiça,
que tem como missão zelar pela
livre concorrência no Brasil.
Somos um órgão jovem, dinâmico
e valorizamos nossos
colaboradores, incentivando a
criatividade com foco em
resultados.
Nos últimos anos, o Cade tem sido
reconhecido nacional e
internacionalmente como uma
das melhores agências de defesa
da concorrência do mundo.
Agora, queremos ser o melhor
órgão público para se trabalhar.
Para saber mais, acesse:
www.cade.gov.br

Conhecimento e habilidade na implementação das
políticas e regulamentos específicos do serviço público na
área de TIC
Foco na adoção das melhores práticas
Capacidade de fomentar a gestão do conhecimento de TIC
na organização, otimizando ferramentas para isso

NOSSOS BENEFÍCIOS
Auxílio educação para idiomas e pós-graduação (lato
sensu e stricto sensu)
Estrutura tecnológica atualizada
Ambiente de trabalho aberto a inovação
Vaga de garagem
Ótima localização
Possibilidade de crescimento profissional
Tem o perfil e quer se candidatar?
Envie o seu currículo para recrutamento@cade.gov.br
até o dia 21/10/2019 e inscreva-se!
Dúvidas sobre a seleção? É só ligar (61) 3221-8558

NOSSOS VALORES
Alegria e orgulho em servir
Perseverança
Prontidão
Ética
Confiança

PILARES DA NOSSA
ATUAÇÃO
Foco no cliente
Inovação
Gestão do Conhecimento
Conformidade
Responsabilidade Fiscal

