Universidade de Brasília
Faculdade de Administração, Economia, Contabilidade e Gestão Pública
Departamento de Gestão de Políticas Públicas GPP/FACE

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA GPP/FACE/UnB Nº 02/2016
SELEÇÃO DE CANDIDATO (A) PARA O CARGO ASSISTENTE DE PROJETO - COMUNICAÇÃO
O Departamento de Gestão de Políticas Públicas, vinculado à 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 profissionais para
prestação de serviços de curta duração na cidade de Brasília/DF, conforme detalhado a seguir, no âmbito da
“Pesquisa sobre as práticas de Gestão Participativa e Análise dos Instrumentos de Gestão que Visam o
Controle Social para Propor Soluções aos Desafios Encontrados”.
1. OBJETO
Contratação de profissional para atuar como Assistente na área de comunicação na “Pesquisa sobre as
práticas de Gestão Participativa e Análise dos Instrumentos de Gestão que Visam o Controle Social para
Propor Soluções aos Desafios Encontrados”.
2. DETALHAMENTO DO CARGO, PERFIL E FUNÇÃO:
Perfil 2 – Assistente de Projeto na área de Comunicação
Quantidade para contratação imediata: 01 Profissional
Carga horária: 20h/semanais
Período de Contratação: 12 meses (podendo ser renovado).
Natureza da relação de trabalho: Contratação provisória (sem vínculo empregatício)
Preferências:
a) Curso superior nas áreas de Comunicação Social, Jornalismo, Ciência Política ou áreas afins;
b) Experiência em trabalho com equipe multidisciplinar.
d)Conhecimento e técnicas na elaboração de meios de comunicação e relatórios diversos.
e) Conhecimento avançado em criação a manutenção de sites, mídias e redes sociais.
Função: Profissional responsável pela comunicação da referida pesquisa em sites, mídias e redes sociais.
3. PRAZO DE INSCRIÇÃO:
Os interessados deverão enviar os currículos, a partir do dia 31/10/2016 até o dia 04/11/2016 para o
endereço: projeto.gpp@gmail.com (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em formato PDF, bem
como o número da Chamada e o Código do cargo deverão ser informados no campo assunto (ex: Chamada
Nº 02/2016 – Assistente de Projeto – Comunicação – emails que não atenderem a tais requisitos serão
desconsiderados. Mais informações: www.face.unb.br
4. PROCESSO SELETIVO
A contratação da presente Chamada será efetuada mediante processo seletivo simplificado (análise de
currículo e caso necessário entrevista), sendo exigida do profissional a comprovação da habilitação
profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados.

5. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os
esclarecimentos
e
informações
adicionais
acerca
do
conteúdo
poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico projeto.gpp@gmail.com.
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6. CLÁUSULA DE RESERVA
O GPP reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada.

Magda de Lima Lúcio
Chefe Do Departamento de Gestão de Políticas Públicas
Universidade de Brasília GPP/FACE
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