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PROCE
ESSO DE SELEÇÃO
O SIMPLIF
FICADA
CHAMADA
C
A PÚBLICA
A N. 01/201
18
d Econom
mia CONV
VIDA disc
centes da UnB a apresentarem seuss
O departtamento de
currículoss para parrticipação em proce
esso seletivo simplifficado, a fim de de
esenvolverr
atividadess no curso de MESTR
RADO PR
ROFISSION
NAL – ÁRE
EA DE CO
ONCENTRA
AÇÃO EM
M
GESTÃO ECONÔM
MICA DE FINANÇAS
F
S PÚBLIC
CAS, observando o ddisposto dos
d artigoss
da Resolu
ução do Conselho
C
de
d Adminisstração (CA
AD) n. 03//2018 quee estabelec
ce normass
para paga
amento de bolsas e auxílios
a
fin anceiros pela
p
Funda
ação Univeersidade de
e Brasília.
I – PERFIIL DA BOL
LSA DE MONITORIA
A II
Formação
o acadêm
mica: Douto
orandos no
os cursos de Ciência
as Contábbeis, Engen
nharias ou
u
interdiscip
plinar;
Carga ho
orária: 20 horas
h
semanais;
Competê
ências nec
cessárias:: Boa com
municação; Pró-ativid
dade; Facillidade para trabalho
o
em equipe
e; Responssabilidade;
: Possuir conhecim
Conhecim
mentos desejáveis
d
mento de manuseioo de equipamentoss
eletrônico
os, como computador, câmerra, projeto
or e quad
dro digital.. Conhecimentos e
experiênccia no LMS
S Moodle, assim com
mo o geren
nciamento do mesm
mo, Window
ws, pacote
e
Office, so
oftwares livvres e Inte
ernet; Noçções do funcionamen
nto de sisttemas utiliizados em
m
web confferência, como
c
Goo
ogle Hang
gout, Skyp
pe, Openm
meetings e Big Blu
ue Button;;
domínio d
de ferramentas estatíísticas de a
análise de dados;
Principais atividad
des: Dar suporte ttécnico e acadêmico aos us uários (discentes e
docentes)) no uso
o de tecn
nologias d
da informação e comunicaç
c
ção nas atividadess
pedagógiccas do cu
urso e aux
xiliar na e laboração de orienttações, coonteúdos, tutoriais e
manuais, bem como
o em web conferênci
c
as.
Nº de Vag
gas: 02 va
agas + cadastro de re
eserva
Remunerração: R$2
2.200,00
II – DA IN
NSCRIÇÃO
O
As inscriçções deverrão ser rea
alizadas no
o período de
d 06 a 11 de abril dde 2018 po
or meio de
e
preenchim
mento do fo
ormulário de
d inscriçã
ão disponív
vel ao finall deste doccumento (a
anexo 1) e
envio do
o currícullo. Os documento
d
os deverã
ão ser enviados
e
para o endereço
o
anjunior@
@unb.br, esspecificand
do no assu
unto do e-m
mail: Seleç
ção nº 01/22018.
III – DA S
SELEÇÃO
A seleção
o de que trata esta Chamada
a Pública será realizada em 2 (duas) etapas de
e
caráter eliiminatório.
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1ª ETAPA
A - Seleção
o de curríc
culos
Toda a do
ocumentaçção entregue será an
nalisada pela Comissão de Seeleção que agendará
á
as entreviistas
2ª ETAPA
A - Entrevissta
Somente serão con
nvocados para a en
ntrevista os
o candida
atos seleciionados na
a primeira
a
etapa e qu
ue atendam
m a todos os requisittos disposttos neste edital.
e
É exigida dos bolsisstas a comprovação d
de vínculo
o com a UN
NB e da caapacidade técnica ou
u
el com os trrabalhos a serem ex
xecutados.
científica compatíve
IV – DO C
CRONOGR
RAMA DE ATIVIDAD
DES
Datas Pro
ováveis
06 a 11 de
e abril de 2018
2
13 de abrril de 2018
16 de abrril de 2018
17 de abrril de 2018
18 de abrril de 2018
19 de abrril de 2018

Eventos
Período d
de inscrição
o
Divulgaçã
ão do resultado
r
convocaçção para 2ªª etapa
Realizaçã
ão de Entre
evista
Divulgaçã
ão do Resu
ultado
Apresenta
ação de Re
ecurso
Resultado
o Final

da

anáálise

currricular

e

V – DA CONTRATA
AÇÃO
Após hom
mologação do resulta
ado final d
do Process
so Seletivo
o Simplificaado, a Coo
ordenação
o
convocará
á o candid
dato habilittado para entrega da
a documen
ntação e aassinatura do Termo
o
de Comprromisso.
VI - DISPO
OSIÇÕES FINAIS
a) Esta C
Coordenaçção não se
s responssabiliza pe
elo não re
ecebimentoo de inscrições em
m
função de
e problema
as de rede, acesso ou
u quaisque
er outros motivos
m
téccnicos;
b) O não
o cumprimento de qualquer
q
ittem da presente Ch
hamada P ública imp
plicará em
m
eliminação do candiidato;
c) todas o
os informaçções serão
o publicada
as no site www.econo
w
omia.unb.bbr;
d) Inform
mações ad
dicionais poderão ser obtid
das por meio do correio eletrônico::
anjunior@
@unb.br.

Brasília-D
DF, 05 de abril
a
de 201
18.

Pro
of. Dr. Antô
ônio Nasciimento Jun
nior,
Ge
estor do curso.
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE
E INSCRIÇÃO
O DO ESTUDANTE
NOME COM
MPLETO:
Data de Nascimento: Diia/mês/ano ................/...................../........................
ado (a) ( ) V
Viúvo(a)
Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Divorrciado(a) ( ) Casado(a) ( )Desquita
asculino ( ) Feminino
F
Sexo: ( ) Ma
Nacionalida
ade(país) :...........................................................................................................................
Natural:
dade:................................................................................
Estado:............................................................ Cid
ônjuge: ............................................... ........................................................... ..................
Nome do cô
Nome da M
Mãe......................................................................................................................................
Nome do Pa
ai......................................................................................................................................

CPF...................................................................... ........................................................... ..
E
../........./...........
RG........................................................................ .....Data de Emissão......

e
do
d
de
residência
participantee
(completo)::
Endereço
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
o: ...................................................... UF
CEP ...................................Município
o:
...............................................................Número.....................
Logradouro
nto:.........................................
Complemen

esidencial:..............................................
Telefone Re
Celular 1 : ................... ........................................ .......Celular 2: ...............................
E-mail: ................................................................. ........................................................... ................
ós-graduaçã
ão:
Curso de Pó
...........................................................................................................................

