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A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi contratada pelo Estado 
do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), para realizar 
a análise de conformidade de sua folha de pagamentos - contrato administrativo nº. 
017/2021. O projeto Revisa Rio tem, portanto, por objetivo central avaliar a qualidade 
dos dados, informações e sistemas que geram a folha de pagamentos dos servidores 
do Estado do Rio de Janeiro, bem como verificar a conformidade da folha de 
pagamentos. As atividades do projeto buscam a eventual desoneração da folha e o 
saneamento dos processos internos do Estado do Rio de Janeiro no marco do Regime 
de Recuperação Fiscal ao qual se encontra submetido. 

A análise de conformidade da folha de pagamentos possui contornos 
essencialmente jurídicos, tendo em vista o lastro normativo necessário para as 
rubricas que compõem a remuneração de um servidor – ativo ou inativo (Atividade a 
cargo da Coordenação Jurídica do Projeto Revisa Rio). Nesse contexto, expertise 
contábil e experiência na administração pública são habilidades igualmente 
importantes. Devido ao volume de dados a serem analisados, profissionais de suporte 
e infraestrutura, segurança da informação, análise de sistemas e técnicos em 
informática são responsáveis pelo processamento das informações com base nos 
parâmetros jurídicos estabelecidos (Atividade a cargo da Coordenação de Tecnologia 
da Informação do Projeto Revisa Rio). A interlocução entre os eixos temáticos e as 
atividades administrativas do projeto serão centralizadas em núcleo específico 
(Atividade a cargo da Coordenação Adjunta do Projeto Revisa Rio). O projeto conta 
também com um núcleo intersetorial, formado por profissionais multidisciplinares 
que poderão exercer funções fora do ambiente da UERJ (Atividade a cargo da 
Coordenação de Gestão de Pessoas do Projeto Revisa Rio). 

Para atender ao excepcional interesse público no desenvolvimento de inovação, 
pesquisa, ensino e/ou extensão, foram publicados quatro editais de Processo Seletivo 
Simplificado com vistas à contratação por tempo determinado de consultores de 
pesquisa para atuar na Coordenação Adjunta, Coordenação de Tecnologia da 
Informação, Coordenação Jurídica e Coordenação de Gestão de Pessoas. O Processo 
Seletivo Simplificado será realizado em etapa única, de caráter eliminatório e 
classificatório, mediante sistema automatizado e alimentado com parâmetros 
objetivos de pontuação – sem interferência subjetiva – por currículo, levando em 
conta a formação, a experiência profissional e a experiência acadêmica dos 
candidatos (comprovados por envio de documentação). Todas as informações 
relacionadas ao processo seletivo são previstas em detalhes nos editais disponíveis 
no seguinte endereço eletrônico:  http://www.prossim.uerj.br. 
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