SELEÇÃO SIMPLIFICADA “OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES
INTERNACIONAIS” Nº 1/2020 – AUXÍLIO FINANCEIRO A
PESQUISADOR

O Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), projeto de pesquisa
desenvolvido por meio de acordo de cooperação técnica estabelecido entre a Universidade de
Brasília – UnB, Coordenação Geral de Imigração Laboral (CGIL) e Conselho Nacional de
Imigração (CNIg), CONVIDA os(as) interessados(as) a apresentarem currículos nos termos
aqui estabelecidos para seleção pública visando à contratação de pesquisadores(as),
conforme detalhado a seguir.
1. OBJETO

O Observatório tem como missão aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno migratório
internacional brasileiro nas suas principais vertentes: imigração, emigração e migração de
retorno; para poder definir, executar e avaliar políticas destinadas a temática das migrações
internacionais como um valor agregado para o desenvolvimento do país. Entre as suas
atribuições estará a criação, manutenção e disponibilização de uma base de dados que facilite
a análise das migrações internacionais.

2. PROCESSO SELETIVO

A contratação pelo presente instrumento será efetuada mediante processo seletivo
simplificado (análise de currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq), sendo exigida
ao(à) pesquisador(a) a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou
científica compatível com os trabalhos a serem executados.

3.

DETALHAMENTO

O pesquisador(a) deverá ter domínio de técnicas de pesquisa e/ou participação em projetos
científicos.

4.

Item

Modalidade

Perfil do pesquisador

Prazo de duração

Candidato
Aprovado

V

Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação
(PD&I)

Analista/desenvolvedor
com
ampla
experiência na plataforma Joomla, utilização
e customização de plugins e em sistemas de
gerenciador de banco de dados MySQL.

Até 1 (um) ano,
renovável a cada 3
(três) meses, de
acordo com o
cumprimento de
metas

1 (uma)

APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS

A solicitação de candidatura deve ser formalizada pelo candidato(a) por correio eletrônico,
para o endereço obmigra@gmail.com, anexando o Currículo atualizado na Plataforma
Lattes do CNPq;

5. CRONOGRAMA
5.1 EVENTOS DATAS
5.1.1.

Início do envio das candidaturas 04 de fevereiro de 2020

5.1.2.

Data limite para submissão das candidaturas 19 de fevereiro de 2020

5.1.3.

Divulgação dos resultados, a partir do dia 21 de fevereiro de 2020

5.1.4.

Início das atividades, a partir de 01 de março de 2020

5.2 Caso as vagas não sejam preenchidas nos prazos estabelecidos no item 3. a
coordenação de projeto poderá em data posterior, fazer prospecção de perfis de acadêmicos
ou analisar currículo de pesquisadores que se enquadrem nos requisitos estabelecidos na
presente chamada.

6. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão ser
obtidos por intermédio do e-mail obmigra@gmail.com.

7. CLÁUSULA DE RESERVA
A coordenação do Observatório das Migrações reserva-se o direito de resolver os casos omissos e
as situações não previstas na presente seleção simplificada.

Brasília, 04 de fevereiro de 2020.

Leonardo Cavalcanti
Professor-ELA/UnB
Coordenador do Observatório das Migrações Internacionais

