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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA  - CDT/UnB – DATAUnB 03/2016 
 

 

O Projeto de pesquisa “Análise das Boas Práticas da Política e da Atividade de Microcrédito e de 

sua Integração com as Políticas de Geração de Trabalho e de Renda”, por intermédio do Centro 

de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT/UnB, convida estudantes de graduação da UnB 

interessados a apresentarem currículos nos termos aqui estabelecidos, no período de 00h00min 

do dia 10/03/16 e 23h59min do dia 20/03/16, para atuarem em atividades de pesquisa, enquanto 

bolsistas ou prestarem serviços técnico especializados, de curta duração, no Centro de Pesquisas 

de Opinião Pública da Universidade de Brasília – DATAUnB, sito na CLN 406 norte, bloco A – sala 

207, Asa norte, nos termos aqui estabelecidos e conforme a Lei 10.974 e Lei 8.666/93, Seção III, 

Art. 10, alínea “d”, consoante o detalhado a seguir:  

 

1. OBJETIVO GERAL 
 
Descrição e a análise de Boas Práticas de integração entre políticas de microcrédito e 

ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e de metodologias de 

microcrédito voltadas ao público de baixa renda. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Desenhos institucionais e formas de atuação entre instituições de microcrédito de 

primeiro e segundo piso; 

b) Descrição de formas de operacionalização do PNMPO e integração com demais 

instrumentos de política de Geração de Emprego e Renda, de Economia e Finanças 

Solidárias, sob coordenação do MTE, ou outros órgãos de governo federal, estadual ou 

local; 

c) Descrição de metodologias de microcrédito operadas, formas de garantia e 

metodologias de orientação para o crédito; 

d) Descrição da atuação do agente de crédito, assim como seus percursos formativos; 

e) Integração com demais políticas federais voltadas ao apoio ao empreendedorismo de 

pequeno porte e à inclusão produtiva: Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda; 

Economia e Finanças Solidárias, FAT, PROGER; programas de qualificação profissional; 

Bolsa Família; Microempreendedor Individual (MEI), entre outras. 
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3. DETALHAMENTO DOS PERFIS, ATRIBUIÇÕES E VAGAS 

VAGA PERFIL DESEJADO E FUNÇÕES 

(02) vagas para bolsista pesquisador Formação: aluno de graduação em estatística, 

economia, administração, ciências sociais ou área 

afim. 

Conhecimentos Específicos: Conhecimento ou 

interesse no tema: microcrédito, microfinanças, 

políticas de geração de emprego e renda, 

políticas de apoio a pequenos empreendimentos 

e conhecimento de Pacote Office. 

Currículo: apresentar currículo atualizado na 

Plataforma Lattes 

Período: 6 meses podendo ser renovado 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Valor: R$ 800,00 

 

 

 

 

 

Nota: é de inteira responsabilidade do candidato a comprovação documental de acordo com as 
especificações descritas no perfil desejado. 
 
 

4. INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 
 

4.1. A solicitação de inscrição deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o 

encaminhamento do Currículo Lattes para o correio eletrônico: dataunb@unb.br 

4.2. O candidato interessado deverá enviar o currículo Lattes no período de 00h00m do 

dia 10/03/2016 às 23h59m do dia 20/03/2016, indicando, no assunto da mensagem o 

código desta Chamada Pública – CDT/UnB – DATAUnB 03/2016. 
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5. PROCESSO SELETIVO 

 
5.1. O processo seletivo será conduzido pela coordenação técnica do projeto, mediante 

processo seletivo simplificado (currículo, análise documental comprobatória e 

entrevista), sendo de caráter classificatório e eliminatório. 

5.2. Os critérios a serem avaliados pela comissão, durante as etapas da seleção estão 

dispostos na tabela abaixo: 

 

Análise do currículo na Plataforma Lattes Até 30 pontos 

Experiência comprovada Até 40 pontos 

Entrevista com o candidato Até 30 pontos 

 

5.3. As convocações dar-se-ão de acordo com as necessidades do Projeto, por correio 

eletrônico ou contato telefônico. 

5.4. Durante o processo seletivo ocorrerá o levantamento de informações que permitam 

a avaliação da adequação e aderência das características e experiências requeridas, 

bem como do nível de domínio das competências técnicas e comportamentais que 

atendam os perfis da presente chamada. 

 
6. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

6.1. Os candidatos não selecionados na presente chamada pública terão currículo 

armazenado numa base de dados do DATAUnB e poderão ser selecionados em 

atividades posteriores. 

6.2. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada 

poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico: dataunb@unb.br ou pelo telefone: 

3340.3913 (com Márcia). 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1. A Coordenação do Projeto executado por intermédio do DATAUnB poderá, a 

qualquer tempo, em razão da não concordância com a qualidade do produto 

apresentado pelo profissional contratado, por atraso na apresentação dos produtos 

previstos ou por considerar inadequada sua conduta profissional, cancelar o contrato 

firmado ou a bolsa concedida. 
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7.2. Reserva-se à Coordenação do Projeto e ao CDT/UnB, na condição de executor do 

Projeto, o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na 

presente chamada. 

7.3. Ao proceder a inscrição por email o candidato declara que leu e está de acordo com 

os termos deste edital. 

7.4. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais 

complementares, Avisos e Convocações, relativos ao Processo Seletivo. 

7.5. Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados no endereço eletrônico: 

http://www.cdt.unb.br/ 

 

Brasília, 03 de março de 2016. 

 

 

 

Danilo Nolasco Cortes Marinho 

Coordenador 

Projeto GEPRO_TED_MTE_PNMPO2_2015 


