
 

 
Organização 
dos Estados              EDITAL DE SELEÇÃO 119/2010 
Ibero-americanos         PROJETO OEI/BRA/09/002 
Para a Educação,                 CONTRATA: 
a Ciência                                     
e a Cultura 

A OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para a 
Educação a Ciência e a Cultura, no âmbito do Projeto 
OEI/BRA – 09/002 - Desenvolvimento de Processos 
Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para 
Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência 
Comunitária torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que estará realizando contratação de pessoa 
física na modalidade Produto, conforme descrito a seguir: 
Qualificação 119/18 – Pesquisador  – Curso de graduação 
e mestrado completos, com experiência mínima de 02 anos 
em análise e levantamento de dados, cálculos estatísticos, 
elaboração e sistematização de documentos e relatórios de 
pesquisas no âmbito de organismos internacionais. 
Recomendável disponibilidade para viagens nacionais 
Nº de Vagas: 1 (uma). 
Local de trabalho: Brasília/DF 
Qualificação 119/32 – Avaliação de Ações Educacionais 
Desportivas – Curso de graduação completo em Educação 
Física preferencialmente com pós-graduação. É exigida 
experiência de pelo menos três anos em gestão de 
programas e projetos na área do esporte e do lazer no 
âmbito da administração pública. Desejável disponibilidade 
para viagens. 
Nº de Vagas: 1 (uma). 
Local de trabalho: Brasília/DF  
Qualificação 119/33 – Estruturação Organizacional – 
Curso completo de graduação em engenharia ou arquitetura 
com experiência, de pelo menos três anos, em gestão de 
políticas urbanas, planos urbanísticos e implantação de 
projetos de grande porte na administração pública. É 
desejável conhecimento básico de inglês ou espanhol com 
disponibilidade para viagens.  
Nº de Vagas: 1 (uma) .  
Local de trabalho: Brasília/DF  
Qualificação 119/34 – Gestão Interativa – Curso completo 
de graduação em Educação Física preferencialmente com 
pós-graduação em Tecnologia da Informação com ênfase em 
Gestão do Conhecimento. É exigida experiência de pelo 
menos cinco anos em gerenciamento de sistemas e projetos 
de tecnologia da informação. Conhecimento básico de inglês 
ou espanhol e disponibilidade para viagens. 
Nº de Vagas: 1 (uma). 
Local de trabalho: Brasília/DF  
Qualificação 119/35 – Gestão Interativa – Curso completo 
de graduação em Tecnologia da Informação e com 
experiência de pelo menos três anos em análise e 
desenvolvimento de sistemas web com sólidos 
conhecimentos em PHP, PostgreSQL, Javascript, XML, CSS, 
Linux e Ajax. Conhecimentos em desenvolvimento multi-
camada, Java, MVC e orientação a objetos, utilizando RUP e 
UML. Habilidade em comunicação e trabalhos em equipe. 
Conhecimento básico de inglês e disponibilidade para 
viagens. 
Nº de Vagas: 1 (uma). 
Local de trabalho: Brasília/DF 
Qualificação 119/36 - Gestão Interativa– Curso completo 
de graduação em Tecnologia da Informação e com 



experiência de pelo menos cinco anos em análise e 
desenvolvimento de sistemas web com sólidos 
conhecimentos em desenvolvimento com JAVA 1.6, JSP e 
Servlets, JSTL, IDE Eclipse, desenvolvimento multi-camada 
(MVC), orientação a objetos utilizando RUP e UML, PHP, 
Apache, PostgreSQL, iReport, Maven, JavaScript, SVN e 
Jboss. Habilidade em comunicação e trabalhos em equipe. 
Conhecimento básico de inglês e disponibilidade para 
viagens. 
Nº de Vagas: 1 (uma). 
Local de trabalho: Brasília/DF  
Qualificação 119/37 – Instrução e Coordenação de 
Atividades de Capacitação – Curso superior completo de 
graduação na área de ciências sociais com licenciatura e 
preferencialmente com pós-graduação. É exigida experiência 
de pelo menos dois anos em metodologias e processos 
pedagógicos. Conhecimento de inglês e disponibilidade para 
viagens. 
Nº de Vagas: 1 (uma). 
Local de trabalho: Brasília/DF  
Qualificação 119/38 – Gestão Interativa -. Curso superior 
completo de graduação na área de ciências sociais. É exigida 
experiência de pelo menos dois anos em Direitos Humanos 
no serviço público. Desejável conhecimento de inglês e 
disponibilidade para viagens. 
Nº de Vagas: 1 (uma).  
Local de trabalho: Brasília/DF  
Qualificação 119/39 – Comunicação Institucional – Curso 
superior completo de graduação em administração ou áreas 
afins preferencialmente com pós-graduação e experiência de 
pelo menos 2 anos em  marketing organizacional para 
projetos sociais. É exigida fluência em inglês e 
disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 
Nº de Vagas: 1 (uma).  
Local de trabalho: Brasília/DF 
Os interessados devem encaminhar currículo pelo endereço eletrônico 
selecaooei@oei.org.br , indicando no assunto o número do edital e 
qualificação pretendida, até o dia 02/07/2010. Maiores informações no 
endereço: SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Sala 919, Ed. 

Bussiness Center Tower, Brasília –DF, Telefone 55 (61) 3321-9955 
página www.oei.org.br – Seleção de Consultores. 
Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22 de julho 
de 2004 é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores 
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito 
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de 
empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica internacional. 
A qualquer tempo, os presentes editais poderão ser alterados, 
revogados ou anulados, no todo ou em parte, seja por decisão 
unilateral da Coordenação Nacional do Projeto, seja por interesse 
público ou de exigência legal, sem que isso implique em direitos a 
indenização e/ou reclamação de qualquer natureza. 
Estas contratações serão efetuadas mediante processo seletivo 
simplificado (análise de currículo e entrevista), com currículos 
válidos e maior pontuação, sendo exigida, destes profissionais, a 
comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou 
científica compatível com os trabalhos a serem executados. 
 

 
 
 
 


