PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA
CHAMADA PÚBLICA N. 002/2016

1. ANTECEDENTES
O CPGIS foi criado em 2012 e é vinculado à Faculdade de Administração,
Economia e Contabilidade / FACE, da UnB. Por meio de seus Núcleos
Temáticos promove o estudo da gestão das organizações, públicas e privadas,
dentro do contexto da sustentabilidade. Compreende a inovação em uma
perspectiva transversal, como constituinte das organizações e instrumento da
gestão para viabilizar o equilíbrio entre o desempenho organizacional e o
desenvolvimento sustentável. Estudamse as organizações e suas relações
com os atores externos e as múltiplas dimensões do ambiente. Além dos
estudos em gestão organizacional, o CPGIS, por intermédio do seu Núcleo de
Pesquisa em Gestão Territorial, destacase pelas contribuições na área, em
especial, para o desenvolvimento rural sustentável. O Centro tem como
prioridade a aproximação e parcerias com as organizações públicas e privadas
para a formação profissional e o desenvolvimento de pesquisa e extensão.
2. DO OBJETO DO EDITAL
Divulgar os requisitos para a seleção de bolsistas/monitores e promover a
inscrição de alunos de graduação e pósgraduação interessados em apoiar as
atividades acadêmica e pedagógicas e projetos do CPGIS.
2.1 Do públicoalvo segundo as áreas:
2.1.1. 1º Área 01 (A1): Administração, Economia, Ciências Sociais,
Desenvolvimento Sustentável e áreas afins.
Público Alvo:
I. Estudante matriculado na graduação ou pósgraduação dos cursos citados
acima;
II. Ter interesse nas atividades do Centro, como: coleta de dados primários e
secundários, processamento e análise de dados, levantamento bibliométrico,
dentre outras.
2.1.2. 2º Área 02 (A2): Informática

Público Alvo:
I. Estudante matriculado na graduação ou pósgraduação nos cursos de
Ciência da Informação, Sistema de Informação, Estatística, Administração e
áreas afins;
II. Conhecimento em desenvolvimento de sistemas para WEB, suporte e
atualização de site, tabulação de dados e gráficos.
3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas no período de 25 de agosto a 14 de
setembro de 2016 por meio de preenchimento do formulário de inscrição
disponível ao final deste documento (anexo 1). O/a candidato/a deverá enviar o
formulário de inscrição devidamente preenchido, juntamente com o currículo
para o endereço: cpgis.unb@gmail.com.
I – DA SELEÇÃO
A seleção de que trata esta Chamada Pública será realizada em 2 (duas)
etapas de caráter classificatório e eliminatório.
1ª ETAPA  Seleção de currículos: 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.
4. DO CANCELAMENTO DAS BOLSAS
A bolsa concedida poderá ser cancelada a qualquer momento, por solicitação
do bolsista ou do coordenador do projeto.
5. 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) 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:
cpgis.unb@gmail.com.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE
NOME COMPLETO:
Componente de Interesse: ( ) A1 ( ) A2
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: ...............................
Email: ..........................................................................................................................................
Curso de Graduação/Pósgraduação:
........................................................................................................................

