UnB/Universidade de Brasília

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA FACE/UnB Nº 05/2016
A Direção da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FACE), torna publica a
chamada nº 5/2016 para ocupação de 01 (uma) vaga. As atividades serão prestadas, por
tempo determinado, ao Projeto Mestrado Profissional em Economia – área de concentração
Gestão Econômica de Finanças Públicas, no Campus Darcy Ribeiro – Universidade de Brasília
– UnB/Asa Norte, conforme a lei 10.974 e lei 8.666/93, Seção III, Art.10, Inciso II, alínea “d”, e
resolução do CAD 002/2012 e CAD 005/2012, consoante detalhada a seguir.
1. OBJETO GERAL
As atividades tem objetivo dar suporte ao Mestrado Profissional em Economia - Área de
Concentração Gestão Econômica de Finanças Públicas, destinado à qualificação de Servidores
da Universidade de Brasília (UnB).
2. PERFIL, ATIVIDADE, QUALIFICAÇÃO
2.1 - Perfil
2.2 - Atividade
Serviço Técnico
1) Apresentar proposta financeira para
Período: 01 de outubro de 2016 a 30 de
apropriação e incorporação dos recursos
setembro de 2017
do Mestrado Profissional no ECO/UnB.
Natureza da relação de trabalho:
2) Preparar junto ao Departamento de
Contratação tempo determinado
Economia e/ou a Secretaria da ECO o
Experiência na atividade
plano de uso dos recursos obtidos por
meio dos Mestrados Profissionais.
3) Avaliação diária da permuta de dados da
Coordenação e Secretaria do Mestrado
Profissional
com
a
Estrutura
Organizacional do Departamento de
Economia
4) Avaliação de impacto do Mestrado
Profissional em Economia junto à
PROCAP com sugestão de melhorias de
gestão nas referidas estruturas.
5) Avaliar
permuta
de
dados
da
Coordenação Secretaria do Mestrado
com a Estrutura Organizacional do ECO
apresentado proposta financeira para
apropriação e incorporação dos recursos
do Mestrado.
6) Trabalhar por avaliação diária de acordo
com a destinação estabelecida no
projeto.
7) Trabalho presencial
2.3 - QUALIFICAÇÃO
Nível Superior concluído ou em andamento
Pós-graduação concluída ou em andamento
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3. INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
3.1. A inscrição deve ser feita mediante envio do Currículo em PDF para o correio
eletrônico: poseco@unb.br
3.2. O candidato interessado deverá enviar o Currículo no período de 16/09/2016 a
19/09/2016, indicando, no assunto da mensagem, o código dessa Chamada Pública –
FACE/UnB 05/2016.
3.3. Não serão aceitas inscrições que antecedam ou ultrapassem esse período.
4. PROCESSO SELETIVO
4.1. O processo seletivo será conduzido pela Coordenação Técnica do projeto, mediante
processo seletivo simplificado (análise de currículo, entrevista, experiência na atividade
e qualificação), sendo exigida dos profissionais a comprovação documental, incluindo a
da capacidade técnica e administrativa com os trabalhos a serem executados. O
processo seletivo terá caráter classificatório e eliminatório.
4.2. O resultado da chamada será divulgado na data provável de 21/09/2016 no endereço
eletrônico http: //www.face.unb.br
4.3. As convocações dar-se-ão de acordo com as necessidades do Projeto, por correio
eletrônico ou contato telefônico.
5. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
5.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada poderão
ser obtidos pelo endereço eletrônico: poseco@unb.br
5.2. A prestação dos Serviços, constantes da Chamada Pública, não acarretará vínculo
empregatício com a FUB;
5.3. A Coordenação do Projeto não se responsabiliza pelo não recebimento de inscrições
em função de problemas de rede, acesso ou quaisquer outros motivos técnicos.
5.4. A Coordenação do Projeto reserva-se no direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas na Chamada.

Brasília, 15 de setembro de 2016

Prof. Roberto de Goes Ellery Júnior
Diretor da FACE

