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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA CEAG/UnB Nº 11/2012 - SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS PARA DIVERSOS CARGOS 

 

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 de Cooperação entre a Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP) e o Centro de Estudos Avançados de 
Governo da Universidade de Brasília (CEAG/UnB) - Pesquisa sobre a Inovação no 
Setor Público. 

 

1. OBJETO  

A presente proposta alinha-se, no âmbito da UnB, com as atividades de criação, 
realização, manutenção e desenvolvimento de atividades de ensino (transmissão de 
conhecimentos), de pesquisa (produção de novos conhecimentos) e de extensão 
(prestação de serviços à comunidade).  
 
Propõe-se com o projeto de Pesquisa sobre a Inovação no Setor Público, analisar os 
fatores críticos de sucesso nas práticas premiadas no Concurso Inovação na Gestão 
Pública Federal, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, 
identificando variáveis restritivas e facilitadoras ao desenvolvimento da inovação nas 
organizações.  
 
 
2. PESQUISA SOBRE A INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 
 
Durante os 16 anos em que vem sendo realizado o Concurso Inovação na Gestão 
Pública Federal, promovido pela ENAP, foi possível notar que há alguns fatores 
presentes nas iniciativas premiadas que foram essenciais para que elas pudessem se 
desenvolver e se estabilizar na instituição, gerando sustentabilidade. 
 
A questão central da Pesquisa sobre a Inovação no Setor Público é identificar quais 
elementos de gestão interna, organizacionais e políticos foram fundamentais para que a 
inovação no setor público pudesse se desenvolver e se viabilizar na organização. 
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3. DETALHAMENTO DOS CARGOS, PERFIS E FUNÇÕES  
 

   NOME DO CARGO PERFIL DESEJADO E FUNÇÔES 

Coordenador de Pesquisa  
Código: COPE 
(1 profissional) 
 
Carga horária: 20h/semanais 
 
Período de Contratação: 6 meses 
 

1. Ter título de doutor nas áreas de ciência política, serviço social, economia, 
administração, estatística ou áreas afins. 
2. Ter experiência em pesquisas nas áreas de políticas públicas, inovação, 
política de ciência e tecnologia. 
3. Ter experiência comprovada de pelo menos 05 anos em avaliação de 
pesquisas e políticas públicas. 
4. Experiência em liderança de equipe multidisciplinar. 
5. Conhecimento e técnicas na elaboração de relatórios de pesquisa. 
6. Conhecimento e técnicas para elaboração de instrumentais e coleta de dados. 
7. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes. 
Função: Profissional responsável pela liderança das equipes de pesquisa, 
aplicação dos instrumentos avaliativos e elaboração de relatórios de avaliação 
do projeto. 

Pesquisador Especialista (Mestre)  
Código: PEESP 
 (1 profissionais) 
 
Carga horária: 20h/semanais 
 
Período de Contratação: 06 meses 
 
 

1. Ter Mestrado nas áreas de ciência política, serviço social, economia, 
administração, estatística ou áreas afins. 
2. Ter experiência em pesquisas nas áreas de políticas públicas, políticas 
públicas, inovação, política de ciência e tecnologia  ou áreas afins. 
3. Ter experiência comprovada de pelo menos 02 anos em avaliação de 
pesquisas e políticas públicas. 
4. Conhecimento e técnicas na elaboração de relatórios de pesquisa. 
5. Conhecimento e técnicas para elaboração de instrumentais e coleta de dados. 
6. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes. 
Função: Profissional responsável pela construção do modelo de avaliação da 
pesquisa, aplicação dos instrumentos avaliativos e elaboração de relatórios de 
avaliação do projeto. 

Assistente de Pesquisa  
Código: ASPE 
(2 profissionais) 
 
Carga horária: 20h/semanais 
 
Período de Contratação: 06 meses 
 
 

1. Ter curso superior nas áreas de ciência política, serviço social, economia, 
administração, estatística ou áreas afins. 
2. Ter experiência em pesquisas nas áreas de políticas públicas, políticas 
públicas, inovação, política de ciência e tecnologia ou áreas afins. 
3. Ter experiência comprovada  em  atividades de pesquisa. 
4. Conhecimento e técnicas na elaboração de relatórios de pesquisa. 
5. Conhecimento e técnicas para elaboração de instrumentais e coleta de dados. 
6. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes. 
Função: Profissional responsável por auxiliar o Pesquisador Especialista na 
atualização de dados, elaboração de relatórios entre outras atividades. 

 
 
4. PRAZO DE INSCRIÇÃO 
 
Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 07/12/2012 até o dia 
17/12/2012 para o endereço: candidatos@ceag.unb.br (exclusivamente). O currículo 
deverá ser enviado em formato PDF para apenas 1 (um) dos cargos disponíveis, bem 
como o número da Chamada e o Código do cargo deverão ser informados no campo 
assunto (ex: Chamada Nº 11/2012 - Código: COPE) – e-mails que não atenderem a 
tais requisitos serão desconsiderados. 
 
 
5. PROCESSO SELETIVO 
 
As contratações da presente Chamada serão efetuadas mediante processo seletivo 
simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida dos profissionais a 
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comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica 
compatível com os trabalhos a serem executados. 
 
 
6. 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. 
 
 
7. CLÁUSULA DE RESERVA 
 
O CEAG reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 
na presente Chamada. 
  


