
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 005/2011 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 005/2011 

 

PREÂMBULO E DO OBJETO 

 

A Confederação Nacional de Municípios – CNM faz saber, por ordem de seu presidente, a quem 

interessar possa, que realizará seleção de pessoal destinada à contratação de pessoal para o cargo 

de Programador, para o Departamento Governança Eletrônica, de acordo com as especificações 

elencadas a seguir.  

 

As atribuições do cargo e os requisitos mínimos e desejáveis estão descritos, respectivamente, nos 

anexos I e II deste edital. 

 

DA SELEÇÃO 

 

1. INSCRIÇÃO 

Para inscrição neste processo seletivo, os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail 

selecao.cnm2011@gmail.com.  

 

2. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

O prazo de inscrição será do dia 01/07/2011 até às 23h59min do dia 08/07/2011. Os candidatos que 

enviarem seu currículo após esse período serão desclassificados.  

 

3. SELEÇÃO 

A seleção será constituída por: 

a) avaliação dos currículos; 

b) entrevistas. 

 

A etapa de avaliação dos currículos consiste na análise da formação e experiência apresentada pelo 

candidato. Serão desclassificados os candidatos que não atenderem aos requisitos mínimos descritos 

no anexo II deste edital. 

 

mailto:selecao.cnm2011@gmail.com


 

A etapa de entrevistas será realizada presencialmente em Brasília/DF em data a ser estipulada pela 

CNM. 

 

Poderá ser aplicada prova de conhecimentos específicos nos casos em que a CNM julgue 

necessário. 

 

Caso a Comissão Julgadora decida pelo preenchimento da vaga, será selecionado o candidato que 

for mais bem avaliado nas etapas descritas acima. 

 

O custo de transporte e de hospedagem decorrente da participação no processo seletivo é de 

exclusiva responsabilidade do candidato. 

 

4. CONTATO 

O candidato poderá entrar em contato com a CNM para tirar suas dúvidas sobre o processo seletivo 

unicamente por e-mail: selecao.cnm2011@gmail.com. 

 

DO LOCAL DAS ATIVIDADES 

 

As atividades serão realizadas em Brasília/DF e o candidato deverá ter disponibilidade para viagens 

dentro do território nacional. 

 

DO RESULTADO 

 

O candidato selecionado será informado via telefone e/ou e-mail, o qual receberá todas as instruções 

necessárias para a contratação. 

 

A finalização do processo seletivo será efetuada por meio da divulgação dos nomes dos contratados 

no site www.cnm.org.br, no link: HTTP://www.cnm.org.br/institucional/transparencia.asp. 

 
 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Regime de contratação: CLT (Contrato de experiência, com possível contratação por prazo 

indeterminado). 

Salário: A combinar. 

http://www.cnm.org.br/


 

Benefícios: 

 Vale-transporte; 

 Vale-refeição; 

 Seguro saúde. 

Carga horária: 44 horas semanais – 8h45min diárias. 

 

Brasília/DF, 01 de julho de 2011. 

 

 

Paulo Ziulkoski 

Presidente 



 

 

ANEXO I – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

 

Aos profissionais, incumbe, dentre outras atribuições, as seguintes atividades: 

 

Departamento de Governança Eletrônica: 

Programador 

 Manutenções de sites internos e externos, correções de bugs nos sistemas da Entidade, 

construção de scripts e tabelas, manipulação de banco de dados, desenvolvimento de 

sistemas, preparação e configuração de bases para envio de mailings, estudos e sugestões 

sobre novas aplicações que facilitem o trabalho da Entidade, levantamentos sobre 

ferramentas que possam ser integradas às soluções já existentes, estudos relacionados à 

filosofia e atuação da Entidade.  



 

 

ANEXO II – TABELA DE REQUISITOS MÍNIMOS E DESEJÁVEIS 

 

Área Cargo Formação e Experiência Exigidas Conhecimentos Necessários 
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 Ensino Médio e/ou Profissionalizante 
completo ou; Graduação em 
andamento em Sistemas de 
Informação ou áreas afins.  

 

 Conhecimentos em Lógica de 
Programação, HTML e Ferramenta 
Joomla. 

 Noções de programação orientada a 
objetos, ASP, PHP5, Java, JavaScript, 
SQL, PostgreSQL (PLPGSQL), MySQL. 

 
 

 


