
CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 2/2021 

AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Chamada Pública para seleção de pesquisadores e pesquisadoras para colaborar no Projeto de 

Pesquisa e Inovação: Observatório das Migrações Internacionais - OBMigra. O OBMigra, no 

âmbito das suas atribuições, CONVIDA os (as) interessados(as) vinculados à Universidade de 

Brasília, a apresentar currículos para a seleção pública, visando à contratação na modalidade 

pesquisador(a), nos termos aqui estabelecidos e de acordo com a Resolução Nº 0003/2018 do 

Conselho de Administração da Universidade de Brasília, conforme detalhado a seguir.  

 

2. OBJETO 

 

O Observatório das Migrações Internacionais - OBMigra tem como objetivo ampliar o 

conhecimento sobre os fluxos migratórios internacionais no Brasil, mediante estudos teóricos e 

empíricos, que contribuam para a definição, execução e avaliação de políticas públicas para 

imigrantes no país. 

3. PROCESSO SELETIVO 

 
As contratações pelo presente instrumento serão efetuadas mediante processo seletivo 

simplificado (1ª etapa: análise de currículo e portfólio; 2ª etapa: entrevista), sendo exigida aos(às) 

pesquisadores(as) a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica  

compatível com os trabalhos a serem executados. 



4. DETALHAMENTO DOS PERFIS, ATRIBUIÇÕES E PRAZOS. 

 

O Observatório das Migrações Internacionais selecionará, por meio da presente Chamada Pública 

Simplificada, seguindo o instrumento de contratação com base na Resolução Nº 0003/2018 do 

Conselho de Administração da Universidade de Brasília, pesquisadoras e pesquisadores com o 

seguinte perfil e atribuição: 

 
 

Código 

da vaga 
Modalidade Perfil e Atribuições 

 

 

 

 

 
001 

 

 

Área: graduando(a) ou 

graduado(a) em 

Comunicação e áreas 

correlatas. 

 

Vagas: 1 

 

 

Modalidade: 

Apoio Técnico à PD&I 

 

Graduando(a) ou graduado(a) em Comunicação e áreas afins com 

experiência e conhecimentos técnicos necessários para atividades  

de diagramação, design e criação de projetos gráficos.  

 

Desejável: Ferramentas de criação (Illustrator, InDesign, 

Photoshop); 

 
Atividades: 

 

- Conceber projeto de imagens e diagramar conteúdo de 

publicações/relatórios; 

- Incorporar ajustes propostos pela equipe OBMigra;  

- Criação de infográfico e diagramação de tabelas/gráficos;  

- Planejamento e desenvolvimento de demais produções técnicas 

e visuais; 

 

 
Processo Seletivo: 

1º Etapa: Análise curricular + portfólio (se houver); 

 2º Etapa: Entrevista 
 

Período: setembro/2021 a dezembro/2021. 
 

 

 
 

5. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

 
A solicitação de candidatura deve ser formalizada pelo candidato por correio eletrônico, para o 

endereço obmigra@unb.br, anexando o currículo atualizado e o portfólio (exemplo(s) de 

diagramação realizada pelo/a candidato/a). 

mailto:obmigra@unb.br


6. CRONOGRAMA 

6.1 EVENTOS DATAS 

6.1.1 Início do envio das candidaturas: 3 de agosto de 2021. 

6.1.2 Data limite para submissão das candidaturas: 10 de agosto de 2021. 

6.1.3 Entrevistas, a partir de 12 de agosto de 2021. 

6.1.4 Divulgação dos resultados, a partir do dia 17 de agosto de 2021. 

6.1.5 Início das atividades, a partir de 24 de agosto de 2021. 

 

 
7. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta           Chamada poderão 

ser obtidos por meio do e-mail obmigra@unb.br. 

 
8. CLÁUSULA DE RESERVA 

 
A coordenação do Observatório das Migrações Internacionais reserva-se o direito de resolver os 

casos omissos e as situações não previstas na presente seleção simplificada. 

 

 

 
 

Brasília, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

Leonardo Cavalcanti 

Professor-ELA/UnB 

Coordenador do Observatório das Migrações Internacionais 

mailto:obmigra@gmail.com
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