CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA CEAG/UnB Nº 05/2016
SELEÇÃO DE CANDIDATO(A) PARA ASSISTENTE DE PESQUISA GDLN
CÓDIGO: GDLN
O Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública (CEAG/UnB),
centro 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 do projeto “Laboratório de Análise de
Políticas Públicas (LAPP)”.
1. OBJETO
A presente proposta alinha-se, no âmbito da UnB, com o desenvolvimento de atividades
de ensino (transmissão de conhecimentos), pesquisa (produção de conhecimentos) e
extensão (prestação de serviços à comunidade) para a Rede Global de Aprendizado para
o Desenvolvimento (GDLN) e o Laboratório de Análise de Políticas Públicas (LAPP).
1.1. Rede Global de Aprendizado para o Desenvolvimento (GDLN)
A GDLN (em inglês, Global Development Learning Network) surgiu no ano 2000 por
iniciativa do Instituto Banco Mundial, com o objetivo de fomentar o intercâmbio de
conhecimentos para o desenvolvimento humano e sustentável. A rede busca facilitar a
troca de soluções para os desafios dessa área, conectando sociedade civil, governo,
academia, organizações e outros atores relevantes nesse processo.
O foco no intercâmbio de conhecimentos visa promover a superação de obstáculos ao
desenvolvimento através do compartilhamento de soluções bem-sucedidas. Com
frequência, comunidades e Estados diferentes atravessam desafios similares, sem saber
que do outro lado do país ou do mundo existem conhecimentos que poderiam contribuir
para sua superação. O papel da GDLN é, portanto, reduzir as distâncias globais e
favorecer essa troca de práticas e experiências.
Atualmente, a rede é composta por cerca de 120 centros ao redor do mundo,
distribuídos em mais de 80 países. No Brasil, a GDLN atua em parceria com o
CEAG/UnB, sendo que passou a fazer parte da Universidade de Brasília em 2006.
Desde então, a GDLN Brasil já realizou diversas atividades de intercâmbio de
conhecimentos, como cursos, seminários e conferências, e contribuiu para a conexão da
universidade com outros atores, por meio da realização de videoconferências para
participação em eventos acadêmicos e bancas de avaliação.
1.2. Laboratório de Análise de Políticas Públicas (LAPP)
O LAPP/CEAG é um laboratório que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e
extensão sobre temas relacionados à análise da influência das instituições políticas,
econômicas e sociais nos processos de formação, gestão e avaliação de políticas
públicas.
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2. DETALHAMENTO DE CARGO, PERFIL DESEJADO E FUNÇÕES

DESCRIÇÃO DO CARGO
Assistente de Pesquisa
GDLN Brasil
(1 profissional)

PERFIL DESEJADO E FUNÇÕES
Requisitos:
1. Escolaridade mínima: graduação em Ciências Humanas e
Sociais, preferencialmente em Relações Internacionais;
2. Interesse nas áreas de Desenvolvimento Internacional e

Código: GDLN

Cooperação Sul-Sul;
3. Conhecimentos avançados de inglês e espanhol;



Carga horária: 40h/semana



Remuneração: R$2.200,00



Período de Contratação: 6
meses



4. Experiência com desenvolvimento de pesquisa, gestão de
projetos e organização de eventos;
5. Conhecimento técnico de ferramentas de videoconferência e
webstreaming;

Natureza da relação de

6. Proatividade, organização e boa comunicação;

trabalho: Contratação

7. Currículo atualizado na Plataforma Lattes.

provisória (sem vínculo
empregatício)

Responsabilidades:
Mapeamento e prospecção de oportunidades para a GDLN Brasil,
junto ao CEAG/UnB; organização de cursos, seminários e
videoconferências sobre temas da área de Desenvolvimento;
suporte à realização de eventos de instituições ligadas à área de
Desenvolvimento; elaboração de projetos de cooperação
internacional e de intercâmbio de conhecimentos na área de
Desenvolvimento; coordenação de pesquisas e publicações na
área de Desenvolvimento; produção de Boletins Informativos para
divulgação de atividades da GDLN e do CEAG/UnB e de
oportunidades na área de Desenvolvimento; gestão de mídias
sociais e site da GDLN Brasil; monitoramento de Comunidade de
Prática do CEAG/UnB sobre Avaliação de Políticas Públicas;
suporte a atividades administrativas do CEAG/UnB.
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3. PRAZO DE INSCRIÇÃO
Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 18/08/2016 e até o dia
28/08/2016, para o endereço: ceag@unb.br (exclusivamente). O currículo deverá ser
enviado em formato PDF. O número da Chamada e o código do cargo deverão ser
informados no campo Assunto (Chamada nº 05/2016 – Código: GDLN). 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 profissionais 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 desta Chamada
poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico ceag@unb.br.
6. CLÁUSULA DE RESERVA
O CEAG reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas
na presente Chamada.
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