CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA FACE/UnB Nº 02/2016 - SELEÇÃO DE
BOLSISTAS PARA MONITORIA
A direção da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade
de Brasília (FACE/UnB), CONVIDA os interessados a apresentarem currículos nos
termos aqui estabelecidos para seleção pública visando à contratação de bolsistas,
conforme detalhado a seguir, no âmbito do projeto de mestrado profissional em
Economia e Gestão do Setor Público, conforme resolução do CAD 002/2012.
1. Objeto
Divulgar os requisitos para a seleção de bolsistas de pós-graduação interessados em
compor a equipe do projeto de mestrado profissional em Economia e Gestão do Setor
Público.
2. Detalhamento
Modalidade
Monitoria II
(3 bolsistas de pós-graduação)
Carga horária 20h/semanais
Remuneração: a definir

Perfil e Descrição
1.
Alunos
de
pós-graduação
(mestrando) em Administração ou
Economia
com
ênfase
em
Administração Pública ou Gestão do
Setor Público;
2. Conhecimento em técnicas na
elaboração
de
relatórios
de
pesquisa/técnicos e outros similares;
3. Ter experiência de trabalho com
equipe multidisciplinar.
Funções:
apoio
a
atividades
pedagógicas em disciplinas do projeto.

3. Prazo de inscrição
Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 02/08/2016 até o dia
05/08/2016 para o endereço: face@unb.br. O currículo deverá ser enviado em
formato PDF para apenas 1 (um) dos cargos disponíveis, bem como o número da
Chamada – e-mails que não atenderem a tais requisitos serão desconsiderados.
4. Processo Seletivo
As contratações da presente Chamada serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida dos bolsistas
a comprovação da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a
serem executados.
5. Disposições Finais

a) Esta Direção não se responsabiliza pelo não recebimento de inscrições em
função de problemas de rede, acesso ou quaisquer outros motivos técnicos;
b) A prestação dos serviços, constantes da presente Chamada Pública, não
acarretará, em qualquer hipótese, vínculo empregatício com a FUB ou qualquer
outra Unidade Administrativa e/ou Acadêmica;
c) O não cumprimento de qualquer item da presente Chamada Pública implicará
em eliminação do candidato;
d) Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do correio eletrônico:
face@unb.br.
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