Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Centro de Estudos em Economia, Meio Ambiente e Agricultura (CEEMA)
EDITAL Nº 01/2017 – FACE/CEEMA/UnB
Brasília, 05 de janeiro de 2017
O Diretor do Centro de Estudos em Economia, Meio Ambiente e Agricultura (CEEMA), da
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE),
torna pública a seleção simplificada, para vagas de Supervisor Pedagógico e Monitor, para
compor a equipe de profissionais do Projeto Mestrado Profissional em Economia – área de
concentração Gestão Econômica do Meio Ambiente (GEMA), observando o disposto na
resolução 002/2012 e resolução 005/2012, do Conselho de Administração (CAD).

1. REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS:
VAGA: Supervisor pedagógico
ESCOLARIDADE: Nível Superior concluído
PERIODO: fevereiro a Julho de 2017
CARGA HORÁRIA: 30h/semanais
REMUNERÇÃO: a definir
NÚMERO DE VAGAS: 3

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:










Supervisionar atividades pedagógicas do Projeto
Auxiliar no processo de produção de material pedagógico
Supervisionar, Catalogar e organizar textos a serem utilizados na publicação de material
didático, livro, revista na área de economia e afins
Trabalhar presencial e à distância, utilizando plataformas virtuais de ensino
Colaborar no fornecimento de informações, formulação de sugestões e experiências, a fim de
contribuir para a definição de objetivos e para a articulação da área pedagógica do Projeto
Contribuir nos processos relacionados ao ensino e aprendizagem do projeto
Supervisionar a tradução de material didático para língua inglesa, espanhola ou portuguesa

VAGA: Monitor
ESCOLARIDADE: Aluno de Pós-graduação em Economia e/ou áreas afins.
PERIODO: fevereiro a julho de 2017
CARGA HORÁRIA: 20h/semanais
VALOR DA BOLSA: valores estabelecidos pela Capes no país
NÚMERO DE BOLSA: 5

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:


Apoiar atividades pedagógicas, atuando, sob orientação docente, como monitor em
disciplinas do projeto.

2. INSCRIÇÃO
2.1. A inscrição deve ser feita mediante o encaminhamento do Currículo em PDF,
preferencialmente pesquisável, para o e-mail ceema@unb.br;
2.2. O candidato deverá enviar o Currículo no período de 13 a 20/01/2017, indicando, no assunto
da mensagem EDITAL Nº 01/2017 – FACE/CEEMA/UnB.
3. CRONOGRAMA
3.1.O Candidato deverá acompanhar os eventos pelos meios de comunicação informados no
Edital

Atividade

Data

Publicação do Edital no site do CEEMA
Período de inscrições
Divulgação da homologação das inscrições
Realização de entrevistas e análise
curricular
Divulgação do resultado preliminar
Divulgação do resultado do recurso
Divulgação do resultado final e convocação
para atividade

05/01/2017
13 a 20/01/2017
24/01/2017
26 e 27/01/2017
31/01/2017
03/02/2017
06/02/2017

4. SELEÇÃO
4.1. O processo seletivo será conduzido por equipe de trabalho do CEEMA. A seleção consistirá
em análise de currículo, entrevista, experiência e qualificação. O processo seletivo terá caráter
classificatório e eliminatório;
4.2. As convocações para início de atividade serão feitas a partir de fevereiro de 2017, de acordo
com cronograma do edital. Os candidatos devem se apresentar no endereço
FACE/CEEMA/UnB, Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília/DF, sala A1-65/7, às 9h.

5. RECURSO
5.1.O candidato, e somente ele, terá direito a recorrer do resultado da análise curricular em até
um dia útil a contar do dia subsequente à publicação do resultado preliminar, por meio do envio
do recurso para o e –mail ceema@unb.br até às 17h do dia determinado no cronograma;
5.2 Os recursos deverão ser encaminhados com referência no assunto: Recurso ao EDITAL Nº

01/2017 – FACE/CEEMA/UnB.

6.

ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

6.1.Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico
ceema@unb.br;
6.2. A prestação dos serviços não acarretará vínculo empregatício com a FUB;

6.3.A FACE/CEEMA não se responsabiliza pelo não recebimento de inscrição ou e mail em
decorrência de problemas de rede, acesso ou quaisquer outros motivos técnicos;
6.4. A FACE/CEEMA reserva-se no direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas neste processo seletivo;
6.5. Os candidatos selecionados atuarão presencial e/ou à distância. Presencial na UnB,
Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília-DF, sala A1-65/7 e/ou B1-08/6, B1-16/4, CEP 70.910900. À distância utilizando plataforma de ensino virtual à distância;
6.6.O não cumprimento de qualquer item do Edital implicará na eliminação do candidato;
6.7. O candidato que deixar de atender às normas e às recomendações estabelecidas no Edital
será eliminado do processo seletivo.

Jorge Madeira Nogueira
Diretor do CEEMA
(Original Assinado)

