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EDITAL PPGP № 2: CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA 
 
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão Pública (PPGP) 

vinculado à Faculdade de Planaltina da Universidade de Brasília-UnB, no uso de 

suas atribuições torna público e convida os interessados a apresentarem 

currículos para o Processo Seletivo Simplificado, visando à seleção de 

profissionais para a prestação de serviços de curta duração e por tempo 

determinado, conforme o disposto nas leis 8.666/93 art.24 XXXI e lei 

10.973/2004, na Resolução do Conselho de Administração (CAD) N° 0005/2012, 

de acordo com o estabelecido no Estatuto e no Regimento Geral desta 

instituição. 

 

1. OBJETO 

O projeto de oferta de Mestrado Profissional em Gestão Pública é consequência 

do aumento do interesse da administração Publica em melhorar e modernizar a 

gestão pública, por meio da formação e capacitação de quadros técnicos, 

estimular e disseminar práticas comprometidas com a gestão e a execução de 

políticas públicas de desenvolvimento,assim como  o impacto dessas ações na 

sociedade. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A presente seleção regida por esta Chamada Pública será executada pela 
Universidade de Brasília-UnB por intermédio do Programa de Pós-Graduação 
em Gestão Pública PPGP-UnB. 
Esta seleção terá validade de 6 meses, a contar da data de publicação  do seu 
resultado final e poderá ser prorrogada por igual período, para atender às 
necessidades do referido Programa. 
Os integrantes do cadastro reserva serão remunerados, apenas e tão somente, 
se forem chamados para assumir as vagas existentes para atuação na função, 
de acordo com as necessidades identificadas pelo PPGP 
 
3. DAS VAGAS 

Este processo seletivo destina-se suprir vaga disponível e necessária para a 
realização de atividades de acompanhamento financeiro e administrativo do 
PPGP, envolvendo atividades de execução, gestão e controle: 01 Vaga. 
 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Realizar acompanhamento administrativo e financeiro do projeto, envolvendo 
atividades de execução,gestão e controle. 
 
Para as atividades descritas anteriormente, é necessário a produção científica 
durante ao término da execução do projeto. 
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5. PERFIL DESEJADO: 

Ter formação na área de administração, recursos humanos, gestão pública. 
Ter experiência comprovada de pelo menos 1 ano em assistência em 
projetos acadêmicos e controle financeiro. Conhecimento técnico na área de 
orçamentário. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o envio do currículo 
(máximo, três páginas) para o endereço: gestaopublicappgp@unb.br até às 24 
horas do dia 13/09/2017. 

Apenas os candidatos selecionados serão informados do resultado desta 
Chamada Pública 
 
7. DA SELEÇÃO 

 
A contratação decorrente da presente Chamada Pública será efetuada mediante 
processo seletivo simplificado (análise curricular), sendo exigida dos 
profissionais a comprovação da habilidade profissional e da capacidade técnica 
e administrativa compatível como os trabalhos a serem executados. 
Serão exigidos dos candidatos selecionados a apresentação da documentação 
comprobatória das informações prestadas. 

 
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

Etapa 1- análise curricular 
 
O resultado da análise curricular será divulgado na página eletrônica do PPGP -
UnB (http://www.gestaopublica.unb.br). Sendo de total responsabilidade do 
candidato buscar as informações sobre a seleção no site do PPGP. 
 
Etapa 2- prova escrita 
 
A prova escrita será realizada no Campus Planaltina-FUP/UnB.  
Será comunicado, para cada candidato selecionado local, data e horário da 
prova 

 
9. DA REMUNERAÇÃO 

 

Os candidatos selecionados assinarão um Termo de Compromisso para 
prestação de serviços no PPGP-UnB, pelo período de execução do 
produto/projeto, recebendo o valor correspondente à sua função.  
 

10. DOS RECURSOS 
 

O candidato, e somente ele, terá direito a recorrer do resultado em até um dia 

mailto:gestaopublicappgp@unb.br
http://www.gestaopublica.unb.br/
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útil, a contar do dia subsequente à publicação do resultado da  análise curricular, 
por meio do envio do referido recurso para o e-mail gestaopublicappgp@unb.br 
dentro do prazo estipulado. 
 
Os recursos devem ser encaminhados ao e-mail acima, com a seguinte 
determinação: Assunto do e-mail: Recurso referente ao Edital PPGP № 2. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) O PPGP-UnB não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail de 
recurso em função de problemas de rede, acesso ou quaisquer outros motivos 
técnicos. 

b) A prestação dos serviços, constantes da presente Chamada Pública, não 
acarretará, sob qualquer hipótese, vínculo empregatício com o PPGP-UnB ou 
qualquer unidade da FUB. 

c) O não cumprimento de qualquer item da presente Chamado Pública 
implicará na eliminação do candidato. 

d) Informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada Pública 
poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico: 
gestaopublicappgp@unb.br e telefone: 3107- 8094 (no período de 08 até 14h).  
 
 

 
Brasília, 06 de setembro de 2017. 
 
 

 
 

Alexandre Nascimento de Almeida 
Coordenador do PPGP 

Faculdade UnB Planaltina – FUP 
Área Universitária 01, vila Nossa Senhora de Fátima 

CEP 73 345-010, Planaltina-DF 
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