
 

 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA CEAG Nº 01/2022 – SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

PARA CONSTITUIÇÃO DE PESQUISADORES 

 

Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública CEAG/UnB 

 

Seleção  Simplificada - Chamada para Pesquisador(a) 

 

O Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública (CEAG) CONVIDA os 

interessados a apresentarem currículos nos termos aqui estabelecidos para seleção pública 

visando à seleção de pesquisadores na cidade de Brasília-DF, conforme detalhado a seguir, no 

âmbito do projeto “OS IMPACTOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS 

POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. UMA ANÁLISE DOS CURSOS OFERTADOS 

PELA RECEITA FEDERAL”, objeto da Termo de Execução Descentralizada entre a 

Universidade de Brasília e a Receita Federal do Brasil. 

 

1. Do Objeto 

 

O Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública CEAG/UnB torna pública a 

presente chamada simplificada que tem como objetivo selecionar Pesquisadores 

especializado(a)s para atuar no Projeto intitulado Os impactos dos cursos de capacitação 

promovidos por instituições públicas. Uma análise dos cursos ofertados pela Receita Federal. 

O objetivo do projeto é avaliar o impacto dos cursos de capacitação promovidos pela 

Receita Federal e destinado aos seus servidores.  

 

2. Do Processo Seletivo 

As seleções da presente Chamada serão efetivadas mediante processo seletivo 

simplificado (análise de currículo e entrevista) sendo exigida dos candidatos, quando 

requerido, a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica 

compatível com a vaga ofertada. 

 

3. Das Vagas e Prazos 

 

Código da vaga Perfil desejado Atividades Prazos 

01.2022 

 

Área de formação: 

Doutorando ou 

Doutor: Estatística, 

economia, 

demografia, 

Experiência na 

elaboração de 

metodologias e 

questionários 

na área do 

projeto 

 

- Desenho de 

metodologia 

quantitativa 

representativa em 

termos probabilístico; 

 

Data limite para 

submissão das 

candidaturas: 07 de 

abril de 2022 

 

 



 

 

 

4. Do Envio da Candidatura 

administração, 

psicologia ou áreas 

afins 

 

Vagas: 1  

 

Cadastro de Reserva 

(1) 

Experiência 

com desenhos 

estatísticos e 

amostrais na 

área do proejto 

- Validação do desenho 

metodológico; 

- Entrega de um capítulo 

metodológico com os 

fundamentos científicos 

do desenho da 

metodologia  

Entrevistas, 11 a 15 

de abril de 2022 

 

Divulgação dos 

resultados: 19 de 

abril de 2022 

 

 

Início das atividades: 

25 de abril de 2022 

02.2022 

 

Área de formação: 

Mestre, doutorando ou 

doutor: Direito, 

Educação, Ciência 

Política, 

Administração, 

Psicologia ou áreas 

afins 

 

Vagas: 1 Cadastro de 

Reserva (1) 

Domínio de 

ferramentas de 

análise 

estatística como 

Stata, SPSS ou 

R 

Experiência 

com análise de 

bancos de 

dados 

quantitativos 

- Análise técnica do 

material coletado no 

trabalho de campo sobre 

formação especializada 

- Levantamento 

bibliográfico sobre 

avaliação de cursos de 

pós-graduação, em 

nível especialização 

- Entrega de texto sobre 

avaliação dos cursos 

oferecidos pela Receita 

Federal.  

 

Data limite para 

submissão das 

candidaturas: 07 de 

abril de 2022 

 

Entrevistas 11 a 15 

de abril de 2022 

 

Divulgação dos 

resultados: 19 de 

abril de 2022 

 

 

Início das atividades: 

25 de abril de 2022 

03.2022 

 

Área de formação: 

Graduando, graduado, 

mestrando, mestre ou 

doutorando: 

Estatística, Educação, 

Ciências Sociais, 

Direito, Ciência 

Política, 

Administração, 

Psicologia ou áreas 

afins 

 

Vagas: 1  

 

Cadastro de reserva 

(01) 

 

Conhecimentos 

em organização 

de bancos de 

dados 

quantitativos 

Experiência 

com aplicação 

de 

questionários 

 

Elaboração e 

organização de banco de 

dados da pesquisa; 

 

Preparação do material 

para realização do 

trabalho de campo; 

 

Acompanhamento de 

realização do trabalho 

de campo 

 

Data limite para 

submissão das 

candidaturas: 07 de 

abril de 2022 

 

Entrevistas, 11 a 15 

de abril de 2022 

 

Divulgação dos 

resultados: 19 de 

abril de 2022 

 

 

Início das atividades: 

25 de abril de 2022 



 

 

A candidatura deve ser enviada até o dia 07 de abril de 2022 ao seguinte correio 

eletrônico: nitish.monebhurrun@gmail.com  especificando o código da vaga e anexando o 

Curriculum Lattes.  

 

5. Das entrevistas 

Es entrevistas serão realizadas pela plataforma MEET. O link será enviado aos 

candidatos/às candidatas selecionados/as na véspera das entrevistas. 

 

6. Dos critérios de seleção 

• Conhecimentos indicados no currículo e apresentados na entrevista, considerando 

cada perfil desejado – pontuação 50; 

• Experiência indicada no currículo e apresentada na entrevista, considerando o perfil 

desejado – pontuação 50; 

Será eliminado(a) do processo seletivo o(a) candidato(a) que não indicar conhecimentos 

e experiência no currículo e/ou não apresentá-las em entrevista. 

 

7. Dos recursos ao processo seletivo 

Os recursos devem ser encaminhados ao endereço nitish.monebhurrun@gmail.com, em 

documento no qual conste justificativa e assinatura do(a) candidato(a), no período de 20 a 22 

de abril de 2022, com resposta a ser divulgada no dia 24 de abril de 2022.  

 

8. Da Remuneração 

A remuneração será efetuada por meio de Auxílio Financeiro a Pesquisador  

(disciplinada pela Resolução do Conselho de Administração no. 0003/2018), com valores e 

parcelas expressos na tabela seguinte. 

Código da vaga Valor da bolsa Parcelas Total 

01.2022 

 

Área de formação: 

Doutorando ou Doutor: Estatística, 

economia, demografia, administração, 

psicologia ou áreas afins 

 

Vagas: 1  

 

Cadastro de Reserva (1) 

R$ 1.800,00 6 
R$ 

10.800,00 

mailto:nitish.monebhurrun@gmail.com
mailto:nitish.monebhurrun@gmail.com


 

9. Esclarecimentos e informações adicionais  

A efetivação do pagamento dependerá de autorização do Decanato de Administração 

(DAF) que dependerá do repasse financeiro dos Órgãos superiores, por meio de depósito 

bancário, cujos dados devem ser informados no Termo de Compromisso. 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 

poderão ser obtidos por intermédio do e-mail nitish.monebhurrun@gmail.com observando os 

prazos acima. 

 

10. Cláusula de reserva 

A Direção do CEAG juntamente com a coordenação do Projeto que engloba a presente 

chamada, reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na 

presente seleção simplificada 

 

Brasília, 24 de março de 2022 

 

Luiz Guilherme de Oliveira 

Diretor do CEAG 

02.2022 

 

Área de formação: 

Mestre, doutorando ou doutor: Direito, 

Educação, Ciência Política, 

Administração, Psicologia ou áreas 

afins 

 

Vagas: 1 Cadastro de Reserva (1) 

R$ 1.000,00 6 R$ 6.000,00 

03.2022 

 

Área de formação: 

Graduando, graduado, mestrando, 

mestre ou doutorando: Estatística, 

Educação, Ciências Sociais, Direito, 

Ciência Política, Administração, 

Psicologia ou áreas afins 

 

Vagas: 1  

 

Cadastro de reserva (01) 

 

R$ 900,00 6 R$ 5.400,00 

mailto:nitish.monebhurrun@gmail.com

