
 

 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURRÍCULOS 
PARA GERENTE DE PROJETO - DAS 101.4 

  
A Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 
2011, torna público o processo de seleção  de candidatos para o cargo de Gerente de 
Projeto – DAS 101.4. 
  
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – O Processo Seletivo será constituído de quatro etapas, assim estabelecidas: 

1.1.1 – Primeira Etapa – Preenchimento de Formulário Eletrônico disponível no 
site http://www.cnv.gov.br/, até o dia 27 de março de 2013.  
1.1.2 – Segunda Etapa – Avaliação dos inscritos por Comissão Técnica. 
1.1.3 – Terceira Etapa – Entrevista telefônica com os candidatos selecionados na 
etapa anterior. 
1.1.4 – Quarta Etapa – Entrevista presencial na sede da Comissão Nacional da 
Verdade. 

  
2 - DA REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO 
2.1 - Cargo de Direção e Assessoramento Superior – DAS 101.4. 
2.2 - 2 (duas) vagas, sendo uma para a Subcomissão de Pesquisa, geração e 
sistematização de informações e outra para a Subcomissão de Relações com a sociedade 
civil e instituições. 
2.3 - Valor bruto do cargo: R$ 7.372,22 (Anexo I da Lei nº 11.526/07); valor da opção para 
servidores efetivos: R$ 4.423,33. 
2.4 – Local de exercício do cargo: sede da Comissão Nacional da Verdade em Brasília/DF. 

2.4.1 – No caso de o selecionado não residir em Brasília, fará jus ao auxílio-
moradia previsto no art. 60-B da Lei nº 8.112/90. 

2.5 – Nos termos do art. 35 da Lei n° 8.112/90, tratando-se de cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, a exoneração poderá se dar, a qualquer tempo, a juízo da 
autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. 
2.6 – O cargo tem natureza temporária e será extinto quando da conclusão dos trabalhos 
da Comissão, em 16 de maio de 2014, nos termos do parágrafo único do art. 9º da Lei nº 
12.528/11. 
  
3 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
3.1 – Envio dos formulários preenchidos no período de 20 a 27 de março de 2013; 
3.2 – Avaliação dos formulários inscritos por Comissão Técnica; 
3.3 – Agendamento das entrevistas por meio telefônico; 
3.4 – Caso seja aprovado para a entrevista presencial, o candidato deverá trazer consigo 
os comprovantes de escolaridade, experiência profissional e acadêmica. 
3.5 – A divulgação final do resultado está prevista para 15 de abril de 2013, no site da 
Comissão Nacional da Verdade. 

http://www.cnv.gov.br/


 

 

3.6 – Em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, a aprovação do 
candidato no processo seletivo não lhe garante a ocupação do cargo. 
3.7 – Em caso de o selecionado ser titular de cargo de provimento efetivo, o servidor 
deverá, para assumi-lo, ter o "de acordo" de sua chefia imediata. 
  
4 - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 
4.1 - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos 
humanos praticadas no período de 1946 a 1988; 
4.2 - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, 
desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 
exterior; 
 4.3 - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as 
circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos; 
 4.4 - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de 
graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada 
assistência às vítimas de tais violações. 
  
  
5 – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DO GERENTE DE PROJETO 
5.1 – Atribuições e Requisitos comuns a ambas as vagas: 
• Elaborar cronogramas de atividades, incluindo os de viagens e deslocamentos de 

integrantes das equipes e de outros colaboradores envolvidos com cada projeto; 
• Desejável experiência e/ou afinidade com a área de direitos humanos, especialmente, 

com a temática da memória e verdade; 
• Desejável fluência em inglês e/ou outros idiomas; 
• Recomendável experiência prévia em órgãos de governo, conhecimentos em 

Administração Pública, bem como experiência em chefiar equipes; e 
• Recomendável familiaridade com instrumentos de planejamento e gestão, 

indicadores de gestão, planejamento e execução de orçamento público. 
 
  
5.2 – Atribuições e Requisitos específicos da vaga para a Subcomissão de Pesquisa, 
geração e sistematização de informações: 
• Gerenciar Grupo de Trabalho de pesquisa, geração e sistematização de informações, 

sob orientação dos Membros, e supervisão do Coordenador e da Secretaria-Executiva; 
• Recomendável experiência em gestão de projetos e ferramentas de 

acompanhamento; 
• Necessária experiência em coleta de dados, pesquisa documental, busca em acervos e 

realização de oitivas e entrevistas; e 
• Disponibilidade para viagens. 
  
  
5.3 – Atribuições e Requisitos específicos da vaga para a Subcomissão de Relações com a 

sociedade civil e instituições: 



 

 

• Gerenciar Grupo de Trabalho de Audiências Públicas e Parcerias com a sociedade civil 
e demais instituições; 

• Necessária experiência em planejamento e realização de eventos, seminários e/ou 
audiências públicas; 

• Desejável experiência em relações públicas e/ou articulação institucional; 
• Desejável habilidade de falar em público; e 
• Disponibilidade para rotina de viagens.  
 


