UnB - Universid
dade de Bra
asília
FAU - Fa
aculdade de
e Arquitetur
ra e Urbaniismo
La
aSUS – Lab
boratório de
e Sustentab
bilidade em
m Arquitetur
ra e Urbaniismo

EDITAL 01/2016
E
0
6, de 27 de Outubro de 2
2016
CHAMA
AMENTO PÚBLICO
O DE SELEÇÃO SIMPLIFI
S
ICADA D
DE PROFI
ISSIONA
AIS
PA
ARA PRES
STAÇÃO DE SERV
VIÇOS
O LaSU
US – Labora
atório de Su
ustentabilid
dade Aplica
ado à Arquitetura e ao
o Urbanismo da Faculd
dade
de Arquitetura
A
a e Urbanismo da Univ
versidade de
d Brasília (LaSUS-FA
AU-UnB) torna pública
a a aberturra de
proc
cesso selettivo simplificado para preenchim
mento de va
agas de nív
vel superio
or, alunos de
d graduação e
pós graduação
o e para a contrataçã
ão de técnicos especia
alizados, mediante
m
as
s condições
s estabelec
cidas
nestte edital, co
om intuito de constitu
uir reserva técnica de candidatos
s e candidatas para co
ontratações
s por
praz
zo determiinado e se
em vínculo empregattício para atuar
a
nos Projetos d
de Coopera
ação Técnic
ca e
Con
nvênios, sob
b Coordena
ação e/ou Supervisão
S
do LaSUS-FAU-UnB.
A execu
ução das atividades
a
será por meio
m
de co
ontratos ou
u termos firmados co
om a Funda
ação
Univ
versidade de
d Brasília sob
s
Coorde
enação e/ou
u Supervisã
ão do LaSUS-FAU-UnB
B.
1 - DAS DISP
POSIÇÕES PRELIMIN
NARES
1.1. A Seleção Simplificad
da de Profis
ssionais e Pesquisado
ores para Prestação
P
de Serviços e de Pesq
quisa
será
á regido por
p
este chamamentto e execu
utado pelo Laboratórrio de Sus
stentabilidade Aplicad
do à
Arquitetura e ao Urbanismo da Fa
aculdade de Arquitetu
ura e Urba
anismo da Universida
ade de Bra
asília
(LaS
SUS-FAU-U
UnB);
1.2. O Chamam
mento Públiico de Sele
eção Simplificada de Profissionais para Pre
estação de Serviços e de
Pesquisa visa constituir um banco
o de talenttos objetiva
ando à con
ntratação d
de pessoal, por meio
o do
LaS
SUS-FAU-Un
nB, em po
ostos de trrabalho de
e nível sup
perior e pa
ara estuda
antes de graduação,
g
pós
grad
duação e té
écnicos esp
pecializados
s;
1.3. A seleção será efetua
ada median
nte cadastrro e análise de curríc
culos dos c
candidatos, e entrevis
stas,
sendo exigido dos profissionais a comprovaçã
c
ão da habilitação proffissional e da capacidade técnica
a ou
cien
ntífica compatível com
m os traba
alhos a serem execu
utados, bem
m como ex
xperiência nas difere
entes
esfe
eras governamentais
s nas áre
eas de arquitetura
a
e urbanismo, eng
genharia, administra
ação,
enfe
ermagem, gestão da
a qualidad
de, gestão em hemoterapia e hematolo
ogia, gestã
ão em saúde,
info
ormática, prrogramação
o visual, diagramação
o de materia
al didático dentre outras.
1.4. Os candida
atos serão selecionado
s
os por uma
a Comissão e convoca
ados de aco
ordo com as necessida
ades
dos projetos e funções co
ompatíveis em cada área de atua
ação;
1.5. A remunerração será compatíve
el com as atividades a serem desempenh
hadas para
a os postos
s de
trab
balho e de pesquisa de nível su
uperior e nível
n
médio
o, com base nos valo
ores máxim
mos da hora
a de
trab
balho regidos pelas Re
esoluções do
d CAD-UnB 002/2012
2, 004/201
12, 005/201
12 ou outra
as que venham
a su
ubstituir essas citadas
s;
1.6. A jornada de
d trabalho
o será de no
n máximo 60 horas semanais,
s
s
salvo
os casos em que não se aplica
esta
a regra;
1.7. As
A contrata
ações serão financiad
das com re
ecursos oriundos dos projetos a
aprovados nas instân
ncias
superiores da Fundação Universidad
U
de de Brasília;
1.8. O banco de
d talentos constituído
o por este chamamen
c
to terá validade de 24 meses, prorrogável
p
por
igua
al período.
2 - DOS REQU
UISITOS BÁSICOS
B
E
EXIGIDOS
PARA A CONTRATA
C
AÇÃO
2.1..
2.2..
2.3..
2.4..
2.5..

Ser brasileiro, esta
ar em dia com
c
as obriigações eleitorais e militares;
Ter disp
ponibilidade
e para viage
em;
Ter idad
de mínima de dezoito anos comp
pletos na da
ata de conttratação;
Apresen
ntar os doc
cumentos que se fizere
em necessá
ários por oc
casião da contratação;
Cumprir as determ
minações de
este edital;
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2.6
6. Não serr servidor da
d administtração direta ou indireta da Uniã
ão, dos Esttados, do Distrito
D
Federal
e/o
ou dos Mun
nicípios, nem
m emprega
ado ou serv
vidor de su
uas subsidiárias e con
ntroladas, ressalvadas
r
s as
acu
umulações de
d cargos/e
empregos previstos
p
na
a Constituiç
ção Federal.
3 - DOS OBJE
ETIVOS E ÁREAS
Á
DE
E CONTRAT
TAÇÃO
Con
ntratação de
d profissio
onais de nível
n
superior e estudantes de graduação
o e pós graduação, com
exp
periência co
omprovada nas áreas de atuação
o citadas no item 1.3
1
deste e
edital, com
m o objetivo de
executar tareffas de natu
ureza técnic
co-científica
a (assessoria, desenv
volvimento de projeto
os de pesqu
uisa,
estu
udos e rela
atórios técn
nicos, visita
as técnicas,, tutoria em
m cursos a distância, diagramaç
ção de matterial
didá
ático, elabo
oração de ilustrações, administra
ação de ambientes virttuais de ap
prendizagem
m, webdesig
gner
com
m programa
ação e dese
envolvimento em joom
mla e apoio operaciona
al as pesquisas realiza
adas).
Exp
periência na
as áreas de
d Reabilita
ação Ambiiental Susttentável Arrquitetônica
a e Urbaníística, Retrrofit,
Aná
álise Pós Ocupação,
O
E
Etiquetagem
m de Eficiê
ência Enerrgética, Pro
ojetos de A
Arquitetura e Urbanis
smo,
Infrraestrutura,, Administrração com Análise de Sistemas, Economia, Engenhariias, Gestão
o da Qualidade,
Ges
stão em Hemoterap
H
ia e Hem
matologia, Gestão em
m Saúde Informátic
ca, Programação Vis
sual,
Com
municação, Letras, His
stória e áre
eas correlatas.
3.1 Objetivo
os:
Constitu
uir um ban
nco de talentos objetivando à co
ontratação de pessoall qualificado, por meio do
LaSUS--FAU-UnB, em postos de trabalh
ho de nível superior e médio (e
estudantes de gradua
ação,
pós-gra
aduação e técnicos
t
esp
pecializados).
3.2 Resultad
dos Espera
ados:
a)
Consolidação de dados
d
e info
ormações levantadas a partir do
o diagnóstic
co situacion
nal evidenc
ciado
nos relatórios de visitas técnicas ao
a edifício do Hemoc
centro Públlico Coorde
enador iden
ntificado e sua
cons
solidação da
d Análise
e Pós Ocup
pação – APO
A
e Resultados de
e Saúde e Qualidade
e de Vida dos
Hem
mocentros escolhidos;
e
b)
Elabora
ação do Rela
atório de Pesquisa para Adequaç
ção específiico de Retro
ofit;
c)
Elabora
ação do Rela
atório de Pesquisa esp
pecífico parra Etiquetag
gem Predia
al;
d)
Elabora
ação do Relatório de Pesquisa Consolidado
C
o, abrangen
ndo todos o
os temas específicos
e
com
vista a sua exe
ecução e ob
btenção das
s certificaçõ
ões de eficiência enerrgética e se
elos cabíveis;
e)
Acompa
anhamento de Aprend
dizagem e Tutoria
T
de Cursos
C
a Distância;
f)
Elabora
ação de Matterial Didático Multimíídia;
g)
Revisão
o de Conteú
údo e ortog
gráfica de te
extos;
h)
Diagram
mação e ilustração de livros;
i)
Atualiza
ação e publlicação de conteúdo
c
para Web uttilizando joo
omla;
Desejáv
vel conhecimento em pelo meno
os um dos softwares
s
listados a s
seguir: Auto
odesk Auto
ocad,
j)
odesk Ecottect Analis
sys, ENVI-m
met, Autod
desk Revit,, Google Sketchup,
S
Adobe Ind
designer Ad
dobe
Auto
Photoshop, Joo
omla, Desig
gnBuilder.
k)
Conhec
cimento na utilização,, calibração
o e manus
seio de pelo menos u
um dos equipamentos
s de
med
dição listados a seguirr: Termo-Hiigrômetro; Luxímetro; Decibelím
metro; Anem
mômetro.
3.3 Atividades e Ações
s Previstas:
Assesso
orias, Dese
envolvimento de Projetos de Pe
esquisas na Área de Arquiteturra, Urbanis
smo,
Retrofitt, Análise Pós Ocupa
ação, Etiqu
uetagem de
d Eficiência Energéttica, Estudos, Pesquiisas,
Seminá
ários, Trein
namentos, Apoio Operacional
O
a Pesqu
uisa, Desiign Gráfic
co, Ilustra
ação,
Program
mação Vis
sual, Tuto
oria de Cursos
C
a Distância
a, Informá
ática, Aco
ompanhamento
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adminis
strativo do Projeto, Re
elatório Téc
cnicos de Visitas,
V
Diagramação e Publicaçõ
ões para ap
poiar
o Projetto em Dese
envolvimento.
4 - DA QUAL
LIFICAÇÃO
O PROFISS
SIONAL
4.1.. Cargos de
e nível sup
perior: Engenharia, Arquitetura e Urbanism
mo, Admin
nistração co
om Ênfase em
Sisttemas de Informação
I
o, Informáttica, Psicolo
ogia, Direitto, Enferma
agem, Letrras, Biologia, Farmác
cia e
Bioq
química, Ge
estão da Qu
ualidade, Gestão
G
em Saúde,
S
Hem
moterapia, Hematologia e áreas afins.
4.2. Cargos de nível médio: Apoio Operacional a Pesquisa.
4.3. Cargos pa
ara Estudantes de Graduação: alunos de
e graduação e pós g
graduação nos cursos
s de
arqu
uitetura e urbanismo,
u
informática, computa
ação, comunicação e áreas
á
afins..
5 - DO PERÍO
ODO DE CO
ONTRATAÇ
ÇÃO
As contrataçõ
ões ocorrerrão durantte a vigên
ncia deste edital, res
speitando o prazo de
d execuçã
ão e
necessidade de cada Projjeto de Pes
squisa, Con
nvênio, Ativ
vidades de Extensão, Cursos de Pós Gradua
ação
Lato
o Sensu e Termos
T
de Cooperação
C
o com inicio
o previsto para
p
Março de 2017.
6 - DAS INSC
CRIÇÕES
6.1.. Período de
d Inscriçã
ão: 21 de Novembrro de 2016 a 04 de Janeiro de 2017. As inscrições
pres
senciais de
everão ser feitas nos horários: 08h30
0
às 11h30
1
e da
as 14h30 às
s 17h30 no
o LaSUS-F
FAUUnB
B no ICC norte, subso
olo da Faculdade de Arquitetura
A
e Urbanism
mo da Unive
ersidade de
e Brasília ou
o os
inte
eressados deverão
d
enc
caminhar os documen
ntos, via corrreios com cópias aute
enticadas para:
p
LaS
SUS-FAU-U
UnB, Caixa Postal 044
431, CEP 70
0904-970 – Brasília-D
DF.
A Ficha
F
de Inscrição,
I
d
disponibiliz
zada na in
nternet, de
everá ser preenchida
a e anexada à segu
uinte
documentação
o:
6.2 As
A inscriçõe
es serão feitas median
nte o encam
minhamentto dos segu
uintes documentos:
a) 1 (uma) via
a do Currícu
ulo vitae ou
u formato Lattes,
L
a comprovação
o poderá se
er solicitada
a;
b) Declaração
D
de aluno re
egular e his
stórico esco
olar (para alunos
a
de graduação);
g
;
c) Documentaç
D
ção pessoa
al acompanh
hada de 1 (uma)
(
cópia: identidade, CPF, co
omprovante
e de residên
ncia,
título de eleito
or e PIS e/o
ou NIT.
6.3

Serão aceitos
a
os currículos
c
postados pe
elos correios
s até o dia 19 de Deze
embro de 2014.
2

7-D
DA SELEÇÃ
ÃO
7.1.. A seleção dos candid
datos(as) se
erá analisad
da por uma
a Comissão, designada
a para este fim especíífico,
apre
esentando relatório té
écnico em que será computado
o a maior experiência comprov
vada, forma
ação
com
mpatível com
m a nature
eza da funç
ção a ser desempenh
hada, dispo
onibilidade para viagem; titularid
dade
acad
dêmica e pa
articipação em cursos específicos das áreas escolhidas.
e
Etap
pas da Sele
eção:
1ª Etapa:
E
cada
astramento dos currícu
ulos recebido
os com a do
ocumentaçã
ão solicitada
a;
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2ª Etapa:
E
análiise dos docu
umentos re
ecebidos parra pré-seleç
ção;
3ª Etapa:
E
entre
evista com candidatos pré-selecio
onados;
4ª Etapa:
E
emis
ssão de ata
a de seleção
o com o nome dos sele
ecionados, conforme a necessidade de execução
do projeto
p
a se
er desenvolv
vido.
8 - DA
D CONVOC
CAÇÃO PARA
A CONTRATA
AÇÃO
8.1 A convocaç
ção dos can
ndidatos se
elecionados
s será feita
a pelo LaSU
US-FAU-UnB, por e-m
mail e listag
gem
divu
ulgada no site
s
www.la
asus.unb.br,
r, de acordo
o com as ne
ecessidades dos proje
etos em desenvolvime
ento
e du
urante o prrazo de validade deste
e chamamento.
8.2 Os
O candida
atos convoc
cados para contrataçã
ão deverão se apresentar no LaS
SUS-FAU-U
UnB, prazo
o de
até 03 (três) dias
d
corridos a partir do
d recebime
ento do e-m
mail de convocação;
8.3 Será
S
consiiderado de
esistente, perdendo o direito à contrata
ação o ca
andidato que deixar de
apre
esentar a documentaç
d
ção necessária ou neg
gar-se a cu
umprir as etapas
e
nece
essárias nas modalida
ades
de autônomo
a
s
sem
vínculo
o empregattício, dentro
o do prazo estabelecid
do.
8.4 Será
S
de res
sponsabilidade do can
ndidato(a) selecionado
s
o(a) manter seu endereço e e-mail atualiza
ados
juntto ao LaSUS
S-FAU-UnB
B.
8.5 A falta de documentação e/ou de comprovação dos
s requisitos mínimos exigidos para a fun
nção
torn
nará sem effeito o ato de convoca
ação do can
ndidato. Ne
este caso, o candidato será elimin
nado.
9 - DA CONT
TRATAÇÃO
O DE PROFISSIONAI
IS AUTÔNO
OMOS
A Contratação pela moda
alidade de profissional
p
l autônomo
o será condicionada a:
a) apresentaçã
ão de cópia dos seguin
ntes docum
mentos:
• Ca
arteira de Id
dentidade;
• Ca
adastro de Pessoa Física - CPF;
• Co
omprovante
e de residên
ncia atualiz
zado;
• PIS/PASEP ou
u Inscrição no INSS como autônomo;
b) Dados
D
bancá
ários: número e nome
e do banco,, número da agência e conta corrrente.

10- DAS DISP
POSIÇÕES
S GERAIS
10.1
1. A Coorde
enação dos
s trabalhos está a carg
go do LaSUS-FAU-UnB
B.
10.2
2. Não há taxa
t
de insc
crição para participar da seleção.
10.3
3. Os casos
s omissos serão
s
resolv
vidos pelo LaSUS-FAU
L
-UnB.
10.4. Este Edital será dis
sponibilizado no site: www.lasus.
w
.unb.br e outras inform
mações pod
dem ser
obtidas pelo email lasus@
@unb.br e pelo
p
telefon
ne (61) 310
07-7458.
Brasília, 27 de
e Outubro de
d 2016

Proffessora Titu
ular Dra. Ma
arta Adrian
na Bustos Romero
R
Coo
ordenadora do LaSUS--FAU-UnB
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ANEXO
FORMULÁ
ÁRIO DE IN
NSCRIÇÃO
O

L
LaSUS

F
FICHA
DE
E INSCRIÇ
ÇÃO PROCESSO SE
ELETIVO – 001/20
016

FA
AU-UnB

P
PREENCH
HIMENTO OBRIGAT
TÓRIO
O CANDIDATO
C
MANTÉM VÍN
NCULO EMPR
REGATÍCIO COM
C
ÓRGÃO
O VINCULADO AO PODER
R PÚBLICO?
SIM: (
TIPO DE VÍNCULO:
V
DO
OCENTE: (

) - NÃO:
N
(

); SERVIDO
OR: (

)
); BOLSISTA:
B
(

); D.A.S:: (

);

OUTROS: __________
__________
______
Se SIM ap
presentar, qu
uando da selleção, declarração da SRH
H de origem informando a jornada de
e trabalho e cargo
ocupad
do.

O CA
ANDIDATO É SERVIDOR PÚBLICO AP
POSENTADO?
? SIM: (

) - NÃO: (

).
)

Se SIM apresentar,
a
q
quando
da se
eleção, decla
aração da SR
RH de origem
m informando
o o regime da aposentad
doria.

NOME CAND
DIDATO:
(NÃO ABREVIAR
R)

ENDEREÇO RESIDENCIAL
L COMPLETO:

TELEFONE
E:

LOCAL DE TRABALHO:

Universidade
e de Brasília
LOCAL DE TRABALHO:

TELEFONE
E:

REGIME DE TRABALHO: (indicar
(
a carg
ga horária e o respectivo ho
orário)
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ENDEREÇO ELETRÔNICO::

DOC. DE IDENTIDADE:

ÓRGÃO EXP
PEDIDOR:

C. P. F.:

RECOLHE O IMPOSTO SO
OBRE SERVIÇO
O (INSS), COM
MO AUTÔNOMO?
SIM: (
BANCO:

AGÊNCIA:

)

INSCRIÇÃ
ÃO DO G.D.F.:
NÃO: (

)

Nr.:

C/C
CORRENTE:

Nº PIS:

CARGO:
Disponibilida
ade: ( )Parcia
al

CARGO - FORMAÇÃO:
(

) In
ntegral

DECLARO ESTAR
E
CIENT
TE DAS COND
DIÇÕES DO PRESENTE
P
PR
ROCESSO DE
E SELEÇÃO E SUA BASE LEGAL,
L
BEM COMO
C
DOS TERMO
OS DE CONTR
RATO. DECLA
ARO, TAMBÉ
ÉM, SOB AS PENAS
P
DA LE
EI, SEREM VE
ERDADEIRAS
S AS INFORM
MAÇÕES
PRESTADAS
S.
DATA DA INS
SCRIÇÃO:
___/___/___
_.

ASSINATURA
A DO CANDID
DATO: ______
___________
____________
____________
________

AUTENTICAÇ
ÇÃO DA UNIDADE DE INSC
CRIÇÃO: ____
____________
___________
____________
___
MATRÍCULA DO SERVIDOR: _________
__________
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