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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

CHAMADA PÚBLICA N. 02/2019 
 
O departamento de Economia CONVIDA discentes da UnB a apresentarem seus currículos 

para participação em processo seletivo simplificado, a fim de desenvolver atividades no 

curso de MESTRADO PROFISSIONAL – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO 

ECONÔMICA DE FINANÇAS PÚBLICAS, observando o disposto dos artigos da 

Resolução do Conselho de Administração (CAD) n. 03/2018 que estabelece normas para 

pagamento de bolsas e auxílios financeiros pela Fundação Universidade de Brasília. 

I – PERFIL DA BOLSA DE MONITORIA I 

Requisitos Gerais  

a) Ser aluno regular do curso de graduação em Administração ou Economia da UnB; 

b) Ter cursado no mínimo dois semestres letivos do curso de graduação; 

c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para cumprir as atividades previstas;  

d) Não ter vínculo empregatício e não receber qualquer outro tipo de bolsa, com exceção 

dos benefícios do Programa de Assistência Estudantil da UnB. 

Habilidades desejadas: Experiência comprovada em cursos/projetos de extensão da UnB; 

conhecimento em cálculo. 

Competências necessárias: Boa comunicação; Pró-atividade; Facilidade para trabalho 

em equipe; Responsabilidade; 

Principais atividades: Dar suporte acadêmico em atividades pedagógicas. 

Nº de Vagas: 01 vaga + cadastro de reserva 

Remuneração: R$1.000,00 

 
II – DA INSCRIÇÃO  
 
As inscrições deverão ser realizadas no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2019 
por meio de preenchimento do formulário de inscrição disponível ao final deste documento 
(anexo 1) e envio do currículo. Os documentos deverão ser enviados para o endereço 
anjunior@unb.br, especificando no assunto do e-mail: Seleção nº 02/2019.  
 
III – DA SELEÇÃO  
 
A seleção de que trata esta Chamada Pública será realizada em 2 (duas) etapas de caráter 
eliminatório. 
 
1ª ETAPA - Seleção de currículos 
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Toda a documentação entregue será analisada pela Comissão de Seleção que agendará 
as entrevistas. 
 
2ª ETAPA - Entrevista  
 
Somente serão convocados para a entrevista os candidatos selecionados na primeira etapa 

e que atendam a todos os requisitos dispostos neste edital. 

É exigida dos bolsistas a comprovação de vínculo com a UnB e da capacidade técnica ou 
científica compatível com os trabalhos a serem executados.  
 

IV – DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Datas Prováveis Eventos 

30 de agosto a 08 de 
setembro de 2019 

Período de inscrição e avaliação curricular 

09 de setembro de 2019 Divulgação do resultado da análise curricular e 
convocação para 2ª etapa 

11 de setembro de 2019 Realização de Entrevista 

12 de setembro de 2019 Divulgação do Resultado 

13 de setembro de 2019 Apresentação de Recurso 

16 de setembro de 2019 Resultado Final 

 

V – DA CONTRATAÇÃO  
 
Após homologação do resultado final, a Coordenação convocará o candidato habilitado 
para entrega da documentação e assinatura do Termo de Compromisso de acordo com a 
demanda do projeto. 
 
VI - DISPOSIÇÕES FINAIS  
a) Esta Coordenação não se responsabiliza pelo não recebimento de inscrições em função 
de problemas de rede, acesso ou quaisquer outros motivos técnicos;  

b) O não cumprimento de qualquer item da presente Chamada Pública implicará em 
eliminação do candidato;  

c)  Todas as informações serão publicadas no site http://www.face.unb.br/; 

d) Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do correio eletrônico: 
anjunior@unb.br. 
 
 

Brasília/DF, 29 de agosto de 2019. 
 
 
 

Prof. Dr. Antônio Nascimento Junior, 
Gestor do curso. 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE 

 

NOME COMPLETO: 

 

Data de Nascimento: Dia/mês/ano ................/..................../........................ 

Estado Civil: ( ) Solteiro(a)   ( ) Divorciado(a)   ( ) Casado(a)    ( )Desquitado (a)    ( ) Viúvo(a)  

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Nacionalidade(país) :....................................................................................................................... 

Natural:  

Estado:........................................................... Cidade:.............................................................................. 

Nome do cônjuge: .......................................................................................................................... 

Nome da Mãe.................................................................................................................................. 

Nome do Pai.................................................................................................................................... 

 

 

 

CPF................................................................................................................................. 

RG............................................................................Data de Emissão......../........./.......... 

 

 

Endereço de residência do participante (completo): 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

CEP ...................................Município:    ..................................................... UF 

Logradouro: .............................................................Número.................... 

Complemento:........................................ 

 

 

Telefone Residencial:............................................ 

Celular 1 : ................... ..............................................Celular 2: ............................... 

E-mail: .......................................................................................................................................... 

 

Curso de Pós-graduação: 

 ........................................................................................................................                    

 

 


