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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 11/2010 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO N.º: 11/2010. 
 
 
PREÂMBULO 
 
A Confederação Nacional de Municípios faz saber, por ordem de seu Presidente, a 
quem interessar possa, que realizará seleção de pessoal destinada à contratação de 
Analista de Pesquisa Júnior, para a área de Estudos Técnicos, de acordo com as 
seguintes especificações: 
 
 
1. DO OBJETO E DAS VAGAS 
 
1.1. Este edital objetiva a contratação de Analista de Pesquisa Júnior, para a área de 
Estudos Técnicos, em Brasília, DF. 
 
1.2. Número de vagas: 01. 
 
 
2. DA SELEÇÃO 
 
2.1. Para inscrição no processo de seleção, os interessados deverão encaminhar currículo 
para o e-mail selecao.ets.112010@gmail.com, até o dia 26/10/2010. 
 
2.2. A seleção será efetuada com a triagem e avaliação de currículos, entrevistas e se 
necessário, aplicação de testes orais ou escritos, realizada através de comissão a ser 
designada pelo Departamento de Recursos Humanos da CNM. 
 
 
3. DOS REQUISITOS 
 
3.1. Graduação em Ciências Econômicas. 
 
3.2. Desejável experiência em Finanças Públicas Municipais e em manipulação de banco 
de dados.  
 
3.3. Desejável experiência em execuções orçamentárias e contabilidade.  
 
3.4. Facilidade de escrita e interpretação, comunicação e ter iniciativa.  
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4. DAS ATRIBUIÇÕES 
 
4.1. Incumbe, dentre outras funções: 
 
4.1.1. Avaliar a viabilidade de realização de pesquisas. 
4.1.2. Planejar e documentar projetos de pesquisa. 
4.1.3. Elaborar e padronizar instrumentos de coleta de dados. 
4.1.4. Treinar e orientar colaboradores da CNM e externos na coleta de dados. 
4.1.5. Articular recursos necessários para a realização das pesquisas. 
4.1.6. Formalizar e arquivar resultados da pesquisa. 
4.1.7. Elaborar estudos com base nos dados interpretados das pesquisas. 
4.1.8. Explanar para os diversos interessados os resultados apresentados pelos estudos 
técnicos. 
  
 
5. DO SALÁRIO E DOS BENEFÍCIOS 
 
5.1. Salário: a combinar.  
 
5.2. Benefícios: 
 
a) Vale refeição: de R$ 9,00 (nove reais) por dia útil, reajustado conforme convenção 
coletiva. 
 
b) Vale transporte: conforme a necessidade e com desconto de 3% sobre o salário base 
do colaborador, de acordo com legislação vigente.  
 
c) Plano de saúde, conforme as normas de co-participação informadas pela CNM no 
momento da contratação.  
 
 
6. DO RESULTADO 
 
6.1. O interessado a ser contratado será informado da contratação via telefone e/ou e-mail, 
o qual receberá todas as instruções, tais como forma de contratação, documentação 
necessária, data de início, etc. 
 
6.2. A finalização do processo seletivo será efetuada através da divulgação dos nomes dos 
contratados no site www.cnm.org.br, no link: 
http://www.cnm.org.br/institucional/transparencia.asp. 
 
Brasília/DF, 21 de outubro de 2010. 
 
 
PAULO ZIULKOSKI 
Presidente - CNM 


