
Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas – CAPOP
Diretoria Administrativa

EDITAL Nº 01 de 09/10/2020, retificado em 22/10/2020

Dispõe  sobre  a  realização  de  processo  seletivo
destinado a escolher os colaboradores das diretorias
do CAPOP.

Art.  1º  Este edital  dispõe sobre a seleção de estudantes  do curso de Gestão de Políticas
Públicas para o desempenho de funções de colaboração nas diretorias executivas do Centro
Acadêmico do curso.
Parágrafo  único.  O  processo  seletivo  será  constituído  pelas  seguintes  etapas  virtuais
(conforme detalhamento constante no Artigo 7º deste edital):
I – Envio de Ficha de Inscrição;
II – Entrevista.

Art.  2º O colaborador  tem por  função precípua  o desempenho de atividades  de natureza
executiva e operacional na diretoria a que pertence, atuando no desenvolvimento dos projetos,
dos objetivos e das metas estabelecidas para cada área.
Parágrafo único. Os colaboradores também podem desempenhar atividades de planejamento,
formulação, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas por cada diretoria, bem como
de mobilização de esforços, intermediações  e discussões políticas  e nas demais atividades
incumbidas ao Centro Acadêmico.

Art. 3º O colaborador é parte integrante da diretoria do CAPOP e, portanto, o exercício de sua
função consiste no desempenho de uma atividade de gestão da entidade, o que lhe dá o direito
de  pleitear,  para  cada  semestre  de  atuação  no  CA,  quatro  créditos  de  atividades
complementares,  respeitado  o  limite  de  doze  créditos  por  discente  para  esta  atividade,
conforme dispõe o formulário de atividades complementares de GPP.

Art. 4º São requisitos para a investidura na função de colaborador do CAPOP:
I – Estar devidamente matriculado no curso de GPP, em qualquer dos semestres;
II – Participar e ser aprovado no processo seletivo de que versa este edital.

Art. 5º São disponibilizadas doze vagas para o cargo de colaborador do CAPOP, distribuídos
da seguinte forma:
I – duas vagas para a Diretoria Administrativa, responsável pela realização de atividades de
planejamento,  monitoramento  e  avaliação  das  políticas  desenvolvidas  pelo  CAPOP,  bem
como da coordenação dos assuntos relativos à documentação, patrimônio, legislação e direito,
transparência, participação estudantil e controle;
II – duas vagas para a Tesouraria, responsável pela coordenação das atividades financeiras e
contábeis da entidade e pela administração dos seus recursos monetários;



III – duas vagas para a Diretoria Acadêmica, responsável pelo desempenho de atividades de
promoção e fomento do desenvolvimento acadêmico e científico do curso de GPP, através do
incentivo à excelência no ensino, na pesquisa e na extensão;
IV – uma vaga para a Diretoria de Representação Política, responsável pela representação do
CAPOP nas instâncias deliberativas e políticas integradas pelo  Centro Acadêmico, como o
Conselho do curso e o Conselho de Entidades de Base da Unb, bem como pela mobilização e
discussão  de  temas  de  relevante  interesse  dos  estudantes  do  curso  e  pela  integração  e
valorização das Instituições Estudantis de GPP;
V  –  duas  vagas  para  a  Diretoria  de  Eventos,  responsável  pela  organização  de  eventos
realizados  pelo  CAPOP  e  pela  realização  de  atividades  de  debate,  integração  social  e
promoção da diversidade, nos seus mais variados e relevantes sentidos, no nosso curso;
VI – uma vaga para a Diretoria de Comunicação, responsável por promover a comunicação
entre a gestão do CAPOP e os estudantes de GPP, através, principalmente, das redes sociais.
Parágrafo  único.  Cada  diretor  fixará,  no  ato  da  posse  dos  colaboradores,  as  atividades
específicas a serem desenvolvidas e poderão estabelecer uma carga horária de trabalho para os
membros, que não pode, em hipótese alguma, ultrapassar seis horas semanais.

Art. 6º Os colaboradores selecionados atuarão no período de mandato da atual diretoria do
CAPOP e não poderão ser demitidos, exceto quando:
I – Desrespeitarem as disposições do Estatuto do CAPOP, deste edital, do Plano de Trabalho
da Diretoria ou as recomendações e decisões colegiadas da Diretoria da entidade;
II – Abandonarem a função ou faltarem, injustificadamente, por mais de sete dias;
III – Deixarem de ser estudantes de GPP ou quando se encerrar o mandato da atual diretoria.
§ 1º Cada diretor estabelecerá a forma de comprovação do trabalho dos colaboradores, que
deverá  ser  remoto  (realizado  de  sua  residência),  sendo  vedada,  em  todos  os  casos,  a
obrigatoriedade  de  realização  de  atividades  presenciais  (aquelas  realizadas  com contato  e
interação entre o colaborador e outro estudante).
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplicará às atividades eventualmente realizadas
após o retorno das aulas presenciais  na UnB, momento em que os colaboradores poderão
desempenhar atividades presenciais na Universidade.

Art. 7º Constituem etapas deste processo seletivo:
I – A publicação do edital, que ocorre na data de hoje, 09 de outubro de 2020;
II – A divulgação do edital e do processo seletivo, entre 09 de outubro e o término do período
de inscrições;
III – A realização da inscrição no processo seletivo por parte dos estudantes interessados,
através de formulário eletrônico, entre 09 e 26 de outubro de 2020;
IV – A homologação dos estudantes inscritos, que ocorrerá em 27 de outubro de 2020;
VII  –  A  realização  da  entrevista  individual  entre  o  candidato  e  o  diretor  da  área  a  que
concorre, em 27 de outubro;
VIII  –  A  divulgação  do  resultado  final  do  processo  seletivo,  com  a  convocação  dos
colaboradores selecionados, no dia 28 de outubro;
IX – A posse dos colaboradores selecionados, que será realizada em 29 de outubro.
§ 1º Todas as etapas ocorrerão de forma virtual.



§ 2º No ato da inscrição, o estudante deve preencher a Ficha de Inscrição constante no Anexo
I  deste  edital,  que  será  disponibilizada  em  formulário  eletrônico,  através  do  link:
https://forms.gle/R2mBVhiqN2KVNexn7.
§ 3º As divulgações dos resultados e das convocações deste processo seletivo ocorrerão no
instagram do CAPOP.
§ 4º Cada diretor tem discricionariedade para elaborar suas estratégias de entrevista e, poderá
realizar, no período das entrevistas, dinâmicas de grupo com os candidatos.
§ 5º Os diretores devem agir  com isonomia e impessoalidade durante todo o processo de
seleção dos colaboradores.
§ 6º Cada estudante poderá se inscrever e participar do processo seletivo de quantas diretorias
quiser, mas, ao final do processo seletivo, só poderá optar por tomar posse em uma diretoria.
§ 7º A seleção final terá número de selecionados igual ao número de vagas disponíveis para
cada  diretoria,  podendo  haver,  caso  os  candidatos  não  selecionados  concordem,  o
remanejamento de um candidato para atuação em uma diretoria que não preencheu todas as
vagas, caso isto ocorra.
§  8º  Caso  hajam vagas  não preenchidas,  ao  final  do  processo  seletivo,  fica  a  respectiva
diretoria autorizada a realizar processo seletivo complementar, com período para inscrição e
realização de entrevistas, cuja divulgação será feita através do perfil do instagram do CAPOP.

Art. 8º  As dúvidas, questões, sugestões e contrapontos a este edital podem ser formuladas
diretamente no direct do instagram do CAPOP e serão respondidas no prazo máximo de um
dia útil.

Art.  9º  Fica  a  Diretoria  Administrativa  responsável  por  coordenar  este  processo seletivo,
observar e, se achar necessário, alterar o presente edital, bem como resolver os casos omissos
a ele. 

Art. 10. Este edital entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 09 de outubro de 2020  (retificação em 22/10/2020).

João Lucas Bezerra Borba
PRESIDENTE

Francisco Alves Quirino
DIRETOR ADMINISTRATIVO

https://forms.gle/R2mBVhiqN2KVNexn7


Anexo I

PROCESSO SELETIVO – COLABORADORES DO CAPOP
FICHA DE INSCRIÇÃO (a ser disponibilizada em formato google docs)

1. Nome completo:
2. Matrícula:
3. Semestre de ingresso:
4. E-mail:
5. Celular/Whatsapp:
6. Outras informações pessoais que você achar necessário:

7. Para qual diretoria você deseja concorrer neste processo seletivo? (pode marcar mais de 
uma opção)
( ) Acadêmica
( ) Administrativa
( ) Comunicação
( ) Eventos
( ) Representação Política
( ) Tesouraria

8. Se possível, diga quais as três diretorias que você mais teria interesse em atuar, na ordem 
de prioridade (da primeira mais importante para a terceira).

9. Descreva, em poucas palavras, suas experiências e/ou aspirações pessoais, profissionais e 
acadêmicas, buscando responder, ao final do texto, à seguinte pergunta: Como vou colaborar 
para o desenvolvimento do CAPOP e de GPP?


