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EDITAL Nº 001/2021 - JABOATAOPREV 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE GERENTE DE INVESTIMENTOS NA AUTARQUIA 

PREVIDENCIÁRIA – JABOATAOPREV – DA PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS 

GUARARAPES. 

 

A Prefeitura do Município do Jaboatão dos Guararapes-PE, através da Autarquia Previdenciária 

JaboataoPrev, em conformidade com a Lei Municipal nº 224/96 (Estatuto do Servidor) e dá outras 

providências, faz saber que estarão abertas, no período de 22/01/2021 até o dia 29/01/2021, as inscrições 

para o Processo Seletivo para o cargo em comissão - de livre nomeação e exoneração - de Gerente de 

Investimentos na autarquia previdenciária. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo seletivo consistirá na análise curricular, entrevista e análises de cumprimento de requisitos 

legais; consoante exigências contidas na Lei Federal nº 9.717/98 e alterações posteriores; na lei Municipal 

nº 108/2001 e alterações posteriores e na Portaria SEPRT/ME nº 9.907/2020  

1.2. O (a) selecionado (a) para o cargo em questão atuará com carga horária mínima mensal de 200 

(duzentas) horas, equivalente a uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. 

 

2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA NOMEAÇÃO NO CARGO: 

a. Experiência mínima de dois anos na área de investimentos e mercado financeiro; 

b. Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade 

previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os 

critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar. A comprovação será efetuada por meio de 

apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal 

competentes; 

c. Possuir certificação e habilitação comprovadas, emitidas por entidade autônoma de reconhecida 

capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, preferencialmente CEA e CPA-20; 

d. Não desenvolver atividade paralela que configure conflitos de interesses; 

e. Disponibilidade para cumprimento da carga horária; 

f. Ter formação em nível superior. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO 

A classificação apresentada como resultado final deste processo levará em conta os requisitos apontados 

no item 2 deste edital, e ainda eventual comprovação de experiência em RPPS. 

3.1 Etapas da classificação: 

a. cumprimento de requisitos legais; 

b. análise curricular 

c. entrevistas – que serão convocadas por telefone celular ou whatsapp. 

 

4. DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

O gerente de investimentos terá como principais atribuições: 

a. elaborar política e diretrizes de aplicação e investimentos dos recursos financeiros, a ser submetida 

ao Conselho de Administração pela Diretoria Executiva;  

b. avaliar a performance dos gestores das aplicações financeiras e de investimentos;  

c. Realizar credenciamento das instituições bancárias; 

d. Avaliar os fundos, bem como os ativos neles aplicados, considerando os critérios de segurança e 

liquidez. 

e. verificar a adequação da política previdenciária face à segurança e viabilidade do sistema, 

apresentando propostas para a correção de distorções;  

f. coordenar a compensação financeira com outros regimes de previdência social;  

g. elaborar relatórios de desempenho do Sistema Previdenciário; 

h. Manter atualizada e transparente as informações relativas à gerência de investimentos no Portal do 

JaboataoPrev; 

i. Monitorar o sistema CADPREV para cumprimento dos requisitos para obtenção do Certificado de 

Regularidade Previdenciária; 

j. Presidir o comitê de Investimentos. 

k. Outras obrigações correlatas. 

 

5. DA REMUNERAÇÃO 

A remuneração bruta do cargo é de R$ 7 mil reais mensais, conforme consta na Lei de Estrutura 

Administrativa do Município do Jaboatão dos Guararapes.  

 

 

 

 

mailto:jaboataoprev@hotmail.com


                                             
  

 

JABOATÃOPREV 
Rua Coronel Waldemar Basgal, 576 – Piedade/Prazeres - Jaboatão dos Guararapes 

Fones: 81 - 3462-4855 / 4619 - Fax: 81 3462-4619 
E-mail: jaboataoprev@hotmail.com 

 

 

3 

6. DO REGIME JURÍDICO 

A relação do servidor com o ente municipal será regida por regime jurídico híbrido, sendo aplicáveis as 

normas do servidor público municipal, enquanto no exercício do cargo, exceto as de natureza 

previdenciária, cuja contribuição será destinada ao Regime Geral de Previdência - INSS. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrição deverão ser realizadas, presencialmente ou virtualmente, no período de 22/01/2021 até o dia 

29/01/2021, das 8h às 14hs, no Prédio do JaboataoPrev, localizado na Rua Coronel Waldemar Basgal, 576 

- Piedade - Jaboatão dos Guararapes, ou através do link https://forms.gle/TjEJbXadq3smZTaQA - anexando  

cópias dos seguintes documentos: 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia de comprovante de residência. 

d) Curriculum Vitae. 

e) Documentos que comprovem o atendimento dos requisitos exigidos nos ítem 2 deste edital.  

f) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I). 

 

8. DOS RESULTADOS 

8.1 O resultado será divulgado no Diário Oficial do Município D.O.M, a contar de 10 (dez) dias úteis da data 

seguinte ao final das inscrições. 

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os resultados e demais publicações referentes 

a este Edital. 

8.3. As dúvidas decorrentes deste Edital poderão ser esclarecidas pelo telefone (81) 3462-4855/4619. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O candidato deverá ter ciência das responsabilidades decorrentes do exercício do cargo, notadamente 

àquelas previstas no Art. 8º-A, da Lei Federal nº 9.717/98 e alterações posteriores, da Lei Municipal nº 

108/2001 e alterações posteriores, da Resolução CMN nº 3922, da Portaria SEPRT/ME nº 9.907/2020  e 

demais legislação correlata. 

9.2 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à ocupação do cargo em 

comissão, ficando a concretização deste ato condicionada à observância e avaliação das disposições legais 

pertinentes.  

9.3. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o 

candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 
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9.4. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las. Em 

momento algum poderá o candidato alegar desconhecimento das normas estabelecidas neste Edital e suas 

respectivas alterações. 

9.5. Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do processo seletivo, utilizar meio fraudulento, meio 

ilícito, proibido, ou atentar contra a disciplina no local de realização das inscrições ou das fases de 

avaliação. 

9.6. A avaliação de todos os critérios de seleção serão definidos pela Diretoria Executiva do JaboataoPrev. 

 

 

 

 

Jaboatão dos Guararapes, 21 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

Lucileide Ferreira Lopes 

Presidente do JaboataoPrev 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RG: --------------------------------------------- ÓRGÃO EXPEDIDOR: ---------------------------------------- 

CPF: ---------------------------------------------------- 

TELEFONE_______________________________ E-MAIL____________________________ 

 

 

Jaboatão dos Guararapes-PE,      de                     de 2021. 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Assinatura do Requerente 
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