CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA CEAG/UnB Nº 07/2016 - SELEÇÃO DE
CANDIDATOS (AS) PARA REVISOR (A) DE TEXTO (REVISTA RP3)
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 as atividades de auxiliar a revisão dos
textos da Revista de Políticas Públicas RP3 e de auxiliar o Laboratório de Análise de Políticas
Públicas - LAPP.
2. Revista de Políticas Públicas – RP3
A Revista de Pesquisa em Políticas Públicas (RP3) surge como um espaço para reflexão
conceitual e teórica sobre a área de Políticas Públicas e Administração Pública no Brasil. Ao
longo dos anos 80 e de parte significativa dos anos 90 do último século, a ação do Estado
brasileiro nessa área foi, em função de vários motivos, esvaziando-se. Porém, nas últimas
décadas, esse espaço voltou a ser ocupado. Temos, hoje, a convicção de que o Estado Nacional é
um ator fundamental para a indução do desenvolvimento econômico e social, não apenas no
Brasil, mas, em especial, em todo o continente latino-americano. Nesse sentido, a RP3 tem
como objetivo ser um espaço para discussões sobre a dinâmica da formulação e da gestão das
políticas públicas no país, sem descartar, contudo, as experiências interacionais recentes.
3. 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.
4. DETALHAMENTO DOS CARGOS, PERFIS E FUNÇÕES
NOME DO CARGO
Revisor (a) de Texto
(01 profissional)
Código: RevRP3

PERFIL DESEJADO e FUNÇÔES
1. Nível superior completo em letras ou jornalismo ou áreas afins.
2. Experiência mínima de 3 anos em revisão de textos técnicos ou
acadêmicos.
3. Conhecimento e técnicas na elaboração de relatórios de pesquisa.
Currículo atualizado na Plataforma Lattes.

Remuneração: R$16,90 (por lauda)
Função: Profissional responsável pela revisão das laudas da Revista RP3, no
Período de Contratação: 6 meses que se refere às normas ortográficas, correção, clareza, concisão e harmonia,
agregando valor ao texto, bem como o tornando inteligível ao destinatário.
Natureza da relação de trabalho:
(sem vínculo empregatício)
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3. PRAZO DE INSCRIÇÃO
Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 28/09/2016 até o dia 07/10/2016 para
o endereço: ceag@unb.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em formato PDF,
bem como o número da Chamada e Código do cargo deverão ser informados no campo assunto
(ex: Chamada Nº 07/2016 - Código: RevRP3), para o Cargo de Revisor (a).
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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