CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 01/2018 – PROJETO SDN – 2º ADITIVO
SELEÇÃO DE PESQUISADORES
TÍTULO DO PROJETO: “Projeto de Pesquisa Avaliação do Desempenho de Controladores de
Software Defined Networks (SDN)”

1. PROJETO SELECIONA PESQUISADORES
Este aditivo refere-se a Chamada Pública nº 01/2018 vinculada a um projeto de pesquisa que tem como
objetivo criar um laboratório de pesquisa SDN com os seguintes objetivos:


Apresentar os resultados da comparação entre os diversos controladores utilizados no ambiente de
pesquisa, bem como os critérios de comparação em termos de modo de funcionamento e
desempenho.



Propor um ambiente de uma metodologia de avaliação de componentes e configurações de SDN, no
interesse de desenvolver arquiteturas baseadas em SDN.

Dessa forma, resultam do trabalho uma metodologia e o correspondente ambiente de avaliação, que pode
ser utilizado para outros trabalhos futuros. Considerando o potencial das SDN, existem amplas perspectivas
para que este trabalho sirva de ferramenta de estudo do tema.
O referido Projeto, executado pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de
Brasília (CDT/UnB), convida pesquisadores interessados a apresentar seus currículos para a seleção pública
visando à seleção e organização de cadastro de reserva de bolsistas para realização de atividades de pesquisa
nos termos estabelecidos neste edital e conforme a Resolução Nº 0003/2018 do Conselho de Administração
da Universidade de Brasília – CAD/UnB.

2. DETALHAMENTO DOS CARGOS, PERFIS E FUNÇÕES
O Projeto selecionará, por meio da presente Chamada Pública, pesquisadores conforme os perfis descritos
no quadro abaixo:

Página 1 de 4

Código
001

Modalidade/Descrição
APOIO TÉCNICO À PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO (PD&I) – NÍVEL B
Profissional técnico com perfil e
experiência necessários para
apoio em atividades de PD&I e
extensão.
Nº de vagas: 10
Carga horária: 40h semanais

Período: abril/19 a maio/19

002

APOIO TÉCNICO À PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO (PD&I) – NÍVEL A
Profissional técnico com perfil e
experiência de pelo menos 2
anos de atuação em atividades
de PD&I e extensão.

Perfil
1. Pesquisador com nível superior nos seguintes cursos:
 Gestão Pública – 1 vaga
 Direito – 2 vagas
 Secretariado Executivo – 1 vaga
 Biologia – 1 vaga
 Administração – 1 vaga
 Letras – 1 vaga
 Contabilidade – 2 vagas
 Química – 1 vaga
2. Necessária experiência comprovada de pelo menos 3 anos de
atuação em Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) e atuação comprovada, de pelo menos 3 anos, em Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT).

1. Pesquisador com nível superior nos seguintes cursos:
 Administração – 3 vagas
 Turismo – 1 vaga
 Direito – 1 vaga
2. Necessária experiência comprovada de pelo menos 4 anos de
atuação em Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I) e atuação comprovada, de pelo menos 4 anos, em Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT).

Nº de vagas: 5
Carga horária: 40h semanais

Período: abril/19 a maio/19
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3. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
O candidato interessado e com o perfil necessário deverá enviar o Currículo da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/) para o e-mail curriculo@cdt.unb.br até o dia 11/04/2019. É necessário descrever no assunto
do e-mail ‘Chamada Pública nº 01/2018 – PROJETO SDN – ADITIVO’. No corpo do e-mail deverá conter as
informações do código da vaga para o qual irá concorrer, o nome do projeto referente à chamada pública e
o número de telefone para contato. Não serão considerados currículos enviados após as 23h59min do dia
11/04/2019.

4. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado mediante análise curricular, de caráter eliminatório, e posterior entrevista,
de caráter eliminatório e classificatório. Somente serão selecionados para entrevista candidatos com o perfil
e experiência conforme descrito no quadro acima. Somente aos candidatos selecionados para a chamada
pública será exigida a comprovação da habilitação do pesquisador e da capacidade técnica ou científica
compatível com o perfil e atribuições de cada vaga. Para os candidatos selecionados, é necessária
disponibilidade, de pelo menos 40h semanais, para realização das atividades de pesquisa.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os canditados não selecionados na presente Chamada Pública terão o currículo armazenado em uma base
de dados e poderão ser selecionados em atividades posteriores. Esclarecimentos e informações adicionais
acerca do conteúdo desta Chamada poderão ser obtidos pelo e-mail curriculo@cdt.unb.br.
A Coordenação do Projeto e o CDT/UnB poderão, a qualquer tempo, desligar o pesquisador do Projeto em
razão de:
1. Não concordância com a qualidade das atividades desenvolvidas pelo pesquisador;
2.

Por atraso na apresentação dos documentos e/ou Relatório Técnicos previstos;

3. Considerar inadequada sua conduta profissional;
4. Por motivos exclusivos do pesquisador;
5. Não ter vínculo de qualquer natureza com os órgãos acima citados e não ser sócio proprietário de
empresa envolvida na execução do Projeto;
6. Não possuir grau de parentesco com servidores dos órgãos acima citados, os quais participam na
Gestão do Projeto;
7. O pagamento da bolsa estará vinculado ao repasse do órgão concedente;
8. Suspensão das atividades e dos recursos orçamentários e/ou financeiros do Projeto.
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Reserva-se à Coordenação do Projeto e ao CDT/UnB o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas na presente Chamada.

Coordenação do Projeto e CDT/UnB
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