
EDITAL CONJUNTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020/SEPRT/SEDGG/INSS pág. 2

GRUPO ÓRGÃO 
TIPO DE 

ATIVIDADE/
CONCORRÊNCIA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
APOSENTADOS 

DO RPPS DA 
UNIÃO

MILITARES INATIVOS 
(POSTO/GRADUAÇÃO 

MÁXIMO) 
LOCALIDADE VAGAS (*) 

VAGAS 
RESERVADAS 
(PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA) 

E.1 INSS 
ESPECÍFICA 

análise relativa aos benefícios administrados 
pelo INSS, reconhecimento inicial de direitos, 
processamento de recursos administrativos, 
cumprimento de decisões judiciais, revisão de 
benefícios, emissão de certidões de tempo de 
contribuição e compensação financeira 
previdenciária 

Carreira do Seguro 
Social 

não aberta a militares vide Anexo I cadastro cadastro 

E.2 SPREV/SPMF realização de perícias médicas 
Carreira de Perito 

Médico Federal (*) 
não aberta a militares vide Anexo II cadastro cadastro 

G.1 INSS 

GERAL 

atendimento aos segurados, apoio 
administrativo 

Todos 

2º Sargento vide Anexo IIII 7.030 370 

G.2 SPREV/SPMF apoio administrativo à perícia médica 2º Sargento vide Anexo IV 242 13 
G.3 SPREV/CRPS apoio administrativo à análise de recursos 2º Sargento vide Anexo V 223 12 

G.4 

SPREV/SRPPS 

análise da legislação, documentos, dados e 
informações dos RPPS 

Capitão 

Brasília 

28 2 

G.5 
análise das avaliações atuariais, investimentos 
e contabilidade dos RPPS 

Capitão 9 1 

G.6 apoio administrativo 2º Sargento 9 1 

G.7 SGP/ 
DECIPEX 

análise de processos de concessão e de 
pagamento de benefícios previdenciários e 
compensação financeira previdenciária 

Capitão 
Brasília 

266 14 

G.8 
orientação e supervisão do tratamento técnico 
do acervo de documentos funcionais 

Capitão 9 1 

(*) Observações: 
1 - A forma de remuneração e os valores devidos a cada um dos contratados encontram-se discriminados no item 13 deste edital. 
2 - Os aposentados contratados para as atividades dos grupos E.1 e E.2 (concorrência específica limitada aos aposentados do regime próprio de previdência social da União que pertenciam às 
carreiras do Seguro Social e de Perito Médico Federal, respectivamente) serão remunerados por produtividade, em valor fixo para cada processo concluído ou perícia realizada. Todos os habilitados 
para esses grupos serão contratados para compor cadastro de aposentados credenciados para prestação de serviços, conforme especificado no item 2.2.5 deste edital. 
3 - Os aposentados contratados para as atividades dos grupos G.1 a G.8 (concorrência geral para s aposentados do regime próprio de previdência social da União de todas as carreiras e cargos e 
para militares inativos das Forças Armadas) estarão sujeitos a metas de desempenho, mas estarão sujeitos a remuneração mensal. Os militares inativos contratados para essas atividades receberão 
o adicional previsto no art. 18 da Lei nº 13.954, de 2019, e no art. 8º do Decreto nº 10.210, de 2020. 
4 - Serão ainda devidas aos aposentados do regime próprio de previdência social da União e militares inativos, observadas as regras estabelecidas na legislação dos servidores públicos federais, 
as parcelas indenizatórias referentes a diárias, auxílio-transporte e auxílio-alimentação. 
5 - Os aposentados a serem contratados para as atividades do grupo E.2 podem pertencer, além da carreira de Perito Médico Federal, às carreiras de Perito Médico Previdenciário e de Supervisor 
Médico-Pericial. 


