ERRATA DE EDITAL
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 078/2017
A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, por
meio da sua Comissão de Seleção, torna público, para conhecimento dos
interessados, a RETIFICAÇÃO dos itens 1.7, 4.3 e 6. REQUISITOS DESEJÁVEIS
dessa Seleção Pública, que versa sobre a Contratação de Profissional de Nível
Superior destinada ao suprimento de 01 (uma) vaga de Analista Junior Designer,
para atuação no PROJETO: “Apoio a Gestão Administrativa e Financeira do
Programa Permanente de Extensão UnB Idiomas”.
1 - ONDE SE LÊ:
1.7

É vedada a participação de servidor público ou empregado público de
qualquer esfera da Administração Pública, direta ou indireta, bem como
de profissional que tenha vínculo de parentesco, até o 3º grau, com
funcionário das instituições partícipes do PROJETO, seja na Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC e Fundação
Universidade de Brasília - FUB.

1- LEIA-SE:
1.7

É vedada a participação de profissional que tenha vínculo de parentesco,
até o 3º grau, com ocupantes de cargos de Direção das instituições
partícipes do PROJETO, seja na Fundação de Empreendimentos Científicos
e Tecnológicos – FINATEC ou Fundação Universidade de Brasília - FUB.

1.8

A participação de servidor público ou empregado público de qualquer
esfera da Administração Pública, direta ou indireta, está condicionada à
legislação aplicável.

2 - ONDE SE LÊ:
4.3

Declaração de que não é servidor público ou empregado público de
qualquer esfera da Administração Pública, direta ou indireta, e de que não
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possui vínculo de parentesco, até o 3º grau, com funcionário das
instituições partícipes do PROJETO, conforme Anexo I do Edital;
2- LEIA-SE:
4.2.12

Declaração de que não possui vínculo de parentesco, até o 3º grau, com
ocupantes de cargos de Direção das instituições partícipes do PROJETO,
conforme Anexo I do Edital.

4.2.13

Declaração de servidor público ou empregado público de qualquer esfera
da Administração Pública, direta ou indireta, conforme Anexo III do Edital.

3– ONDE SE LÊ:
REQUISITOS DESEJÁVEIS
Critérios de Avaliação
f)

Pontuação

Conhecimentos básicos em servidores web, de e-

mail e de banco de dados, comprovados através do

?

currículo e/ou diplomas de cursos.
g)

Experiência

profissional

na

plataforma

WordPress, comprovada por meio de atestado de

?

capacidade técnica e/ou currículo profissional.
h)

Experiência profissional em sistemas de gestão

acadêmica, comprovada por meio de atestado de
capacidade técnica, registro na carteira profissional

35

(CTPS) ou currículo profissional.
i)

Experiência

profissional

em

redes

de

computadores, comprovada por meio de atestado de
capacidade técnica, registro na carteira profissional

30

(CTPS) ou currículo profissional
j)

Conhecimento básico (mínimo de 90h) em língua

inglesa/francesa ou espanhola comprovado por meio

35

de certificado e/ou diploma e/ou Curriculum Vitae.
Total de Pontos

100
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3– LEIA-SE
REQUISITOS DESEJÁVEIS
Critérios de Avaliação
f)

Pontuação

Conhecimentos básicos em servidores web, de e-

mail e de banco de dados, comprovados através do

15

currículo e/ou diplomas de cursos.
g)

Experiência

profissional

na

plataforma

WordPress, comprovada por meio de atestado de

15

capacidade técnica e/ou currículo profissional.
h)

Experiência profissional em sistemas de gestão

acadêmica, comprovada por meio de atestado de

25

capacidade técnica, registro na carteira profissional
(CTPS) ou currículo profissional.
i)

Experiência

profissional

em

redes

de

computadores, comprovada por meio de atestado de

20

capacidade técnica, registro na carteira profissional
(CTPS) ou currículo profissional
j)

Conhecimento básico (mínimo de 90h) em língua

inglesa/francesa ou espanhola comprovado por meio

25

de certificado e/ou diploma e/ou Curriculum Vitae.
Total de Pontos

100

4– ONDE SE LÊ:
ANEXO I – Modelo da declaração exigida no item 4.2.3.
ANEXO II – Lista de documentos necessários para a contratação
4– LEIA-SE
ANEXO I – Modelo da declaração exigida no item 4.2.12
ANEXO II – Lista de documentos necessários para a contratação
ANEXO III – Modelo da declaração exigida no item 4.2.13
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ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu,

_____________________________________________________________

(nome

do

candidato), inscrito (a) no CPF nº ______.______.______-____, portador (a) da Carteira
de Identidade nº ___________________, órgão emissor: __________, em cumprimento
ao item 1.7 do Edital de Seleção Pública nº 078/2017, DECLARO para os fins que
se fizerem necessários que não tenho vínculo de parentesco, até o 3º grau, com
ocupantes de cargos de Direção da FINATEC e/ou das demais instituições
partícipes do PROJETO.
__________________, ____ de ________________ de 2017.

________________________________________________
(assinatura do candidato)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu,

_____________________________________________________________

(nome

do

candidato), inscrito (a) no CPF nº ______.______.______-____, portador (a) da Carteira
de Identidade nº ___________________, órgão emissor: __________, em cumprimento
ao item 1.8 do Edital de Seleção Pública nº 078/2017, DECLARO para os fins que
se fizerem necessários que não ocupo cargo de dedicação exclusiva em (
_________________) (citar órgão a qual está vinculado), e que a legislação aplicável ao
mesmo permite que exerça as atividades exigidas pelo Edital. Por fim, afirmo que
tenho compatibilidade de horários para exercer as atividades exigidas pelo edital.

__________________, ____ de ________________ de 2017.

________________________________________________
(Assinatura do candidato)

Brasília, 28 de novembro de 2017.

Alisson Macedo de Lima
Analista da Seleção Pública
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