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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA -FUB 

Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros 
CENTRO UNB CERRADO 

Edital n. 001/2018 
 
 
 
 

PROCESSO SELET IVO SIMPLIF ICADO  

 
 

O Diretor do Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros-UnB Cerrado, no uso regimental de suas 
atribuições, torna pública a abertura da realização do processo seletivo simplificado para ocupar vaga temporária, sob a 
Lei n. 8.745/93, e estabelece os critérios: 
 
1. DA SELEÇÃO 

 
O presente Processo Seletivo destina-se a contratação de pessoa física de acordo com as seguintes instruções: 

 
1.1 PROFISSIONAL JÚNIOR  

 
1.1.1 Áreas: Informática, Artes, Design Gráfico, ou afins. 

1.1.2 Requisito Básico: Cursar graduação em informática, design gráfico, e/ou em áreas afins, com conhecimento 

avançado na área desejada. 

1.1.3 Unidade de Lotação: [608] Centro UnB Cerrado, município de Alto Paraíso de Goiás-GO. 

1.1.4 Regime de Trabalho: as atividades de execução do projeto serão atribuídas por contratos por tempo 

determinado, por meio de entrega de produtos mensais. 

1.1.5 Produtos: 1. Atualização e migração do website do centro, incluindo relação de pesquisas já realizadas e 

pesquisas do Centro; 2. Elaboração de material gráfico: duas cartilhas (até 30 páginas cada) e seis folders (até 6 

páginas cada); 3. Produção do material de divulgação das especializações ofertadas pelo Centro. 

1.1.6 Remuneração: R$ 1.000,00 (um mil reais). 

1.1.7 Duração: 4 (quatro) meses. 

1.1.8 Vaga: 1 (uma). 

 

1.2 PROFISSIONAL PLENO 
 
1.2.1 Área: Desenvolvimento Sustentável. 
1.2.2 Requisito Básico: Ser formado em curso de ensino superior em desenvolvimento sustentável ou áreas afins, ter 

preferencialmente diploma de doutor, com experiência comprovada em atividades de pesquisa. 
1.2.3 Unidade de Lotação: [608] Centro UnB Cerrado, município de Alto Paraíso de Goiás-GO. 
1.2.4 Regime de Trabalho: as atividades de execução do projeto serão atribuídas por contratos por tempo 

determinado, por meio de entrega de produtos mensais. 
1.2.5 Produtos: 1. Levantamento sistemático da literatura sobre os trabalhos acadêmicos realizados na Chapada dos 

Veadeiros (com .pdfs e pastas organizadas); 2. Relatório sobre os principais temas, localidades, instituições e 
filiação dos profissionais que realizaram os trabalhos; 3. Relatório sobre as lacunas de conhecimento e regiões 
geográficas; 4. Plano de Ação para subsidiar a promoção de pesquisas básicas e aplicadas ao desenvolvimento 
sustentável do Cerrado, com ênfase na Chapada dos Veadeiros. 

1.2.6 Remuneração: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
1.2.7 Duração: 3 (três) meses. 
1.2.8 Vaga: 1 (uma). 
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2. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

PROFISSIONAL  1. JÚNIOR 

Produtos para 
entrega: 

1.Atualização e migração 
do web site institucional 
do Centro UnB Cerrado. 

Suporte técnico de 
informática e atualização 

das redes sociais. 

2.Elaboração de 
material gráfico: 

duas cartilhas (até 
30 páginas cada); e 

06 folders (até 6 
páginas cada). 

Suporte técnico de 
informática e 

atualização das 
redes sociais. 

3.Produção do 
material de 

divulgação dos 
cursos de 

Especialização 
ofertadas pelo 

Centro UnB Cerrado. 
Suporte técnico de 

informática e 
atualização das 

redes sociais. 

4.Atualização do 
web site 

institucional do 
Centro UnB Cerrado. 

Suporte técnico de 
informática e 

atualização das 
redes sociais. 

Prazo para 
entrega: 30/10/2018 30/11/2018 30/12/2018 30/01/2019 

PROFISSIONAL  2. PLENO 

Produtos para 
entrega: 

1.Levantamento 
sistemático da literatura 

sobre os trabalhos 
acadêmicos realizados na 

Chapada dos Veadeiros 
(com .pdfs e pastas 

organizadas). 

2. Relatório sobre os 
principais temas, 

localidades, 
instituições e 

filiação dos 
profissionais que 

realizaram os 
trabalhos. 

3. Relatório sobre as lacunas de 
conhecimento e regiões geográficas; Plano 

de Ação para subsidiar a promoção de 
pesquisas básicas e aplicadas ao 

desenvolvimento sustentável do Cerrado, 
com ênfase na Chapada dos Veadeiros. 

 

Prazo para 
entrega: 30/10/2018 30/11/2018 30/12/2018 

 
 

3. DA INSCRIÇÃO 
 

3.1 A inscrição deverá ser realizada pelo (a) próprio (a) candidato (a) interessado (a), exclusivamente, na Secretaria da 
Unidade de Lotação a que se destina a vaga, no período de 17 a 25 de setembro de 2018, exceto sábado, domingo 
e feriado, no horário de 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  
 

a) Documento de identificação (RG/CPF); 
b) Currículo vitae; 
c) Comprovante de residência; 
d) ficha de inscrição, preenchida e assinada. Anexo I. 

 
4. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 
4.1 A avaliação dos candidatos será realizada pela comissão de seleção mediante análise dos documentos entregues, do 

curriculum vitae, e entrevista.  
 
3.2   Para atender necessidades específicas da área da Unidade de Lotação, a Comissão de Seleção poderá incluir outros 

critérios de avaliação que serão informados aos candidatos, após o período de inscrição. 
 
5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

ETAPA : SELEÇÃO DOS INCRITOS RESULTADO DOS 
CANDIDATOS 

SELECIONADOS 

APRESENTAÇAÕ DOS 
DOCUMENTOS 

 PARA 
CONTRATAÇÃO 

INÍCIO PREVISTO 
PARA OS 

TRABALHOS 

DATA : 26/09/2018 28/09/2018 02/10/2018 26/10/2018 
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1 A contratação referente ao item 1.1 visa atender o suporte na área de informática, bem como suprir demandas de 

design gráfico e publicação/divulgações decorrentes de eventos realizados ou apoiados pelo Centro UnB Cerrado. O 
item 1.2 visa atender a sistematização de dados e documentos gerados por professores e alunos vinculados a 
presente unidade durante o período de atuação destes. 

6.2 O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, contando a partir da data da publicação do Edital de Homologação 
de Resultado Final. 

6.3 De acordo com a necessidade do Centro UnB Cerrado, a jornada de trabalho do candidato selecionado poderá ser 
cumprida conforme necessidade da administração, sendo este ponto acordado entre o candidato selecionado e a 
chefia imediata/supervisor. 

6.4 O resultado dos serviços técnicos especializados, devem ser entregues por meio de produtos a serem acordados 
durante o período de seleção. 

6.5 A contratação deste serviço de apoio administrativo técnico e operacional está sendo solicitada, pois estes serviços 
não podem ser desempenhados por seus próprios servidores, devido ao quadro de pessoal. 

6.6 As demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da respectiva Unidade de Lotação 
onde os candidatos realizarão a inscrição e no site do Centro UnB Cerrado, disponível no endereço eletrônico 
http://www.unbcerrado.unb.br 

6.7 O resultado dos candidatos selecionados será divulgado pelo endereço eletrônico http://www.unbcerrado.unb.br 
 
 
Alto Paraíso de Goiás, 14 de setembro de 2018. 
 
 
Prof. André de Almeida Cunha  
Diretor - Centro UnB Cerrado 
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|  Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros 

UnB Cerrado  

A N E X O  I  
 

F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O  
 

OBS: Preencha cuidadosamente todos os campos, em letra de forma e legível ou digitado. Isso facilitará o processo de contratação. 

Nome   

Identidade (Nº e Órgão Expedidor) CPF  Nível de Escolaridade Curso Sexo 

Nome da Mãe  Nome do Pai  

Data de Nascimento Naturalidade UF País Nacionalidade 

Endereço Residencial 

Cidade CEP E-mail 

UF País Telefone Celular (WhatsApp) Telefone Residencial Telefone Recados (opcional) 

Candidato a: 
 

  1 – Profissional Júnior 

 

  2 -  Profissional Pleno 
 

 

 

Link Currículo Lattes (apenas para opção 2 - Profissional Pleno): 
 

 

 

Data de Inscrição 

 

 

 _____/_____/_____ 

Assinatura R E C E B E M O S 
 

 

_______________________________ 

Secretaria Centro UnB Cerrado 

OBS: As cópias dos documentos entregues pelo candidatos serão autenticadas no ato da entrega e arquivados temporariamente até o final do 
processo seletivo. 

 

DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA: 

 

 Cópia - Documento de identificação (RG, CPF ou CNH)  

 Cópia - Comprovante de Residência 

 Cópia - Comprovante de escolaridade  

 Currículo (apenas opção 1 - Profissional Júnior) 
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