CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – PROVA ORAL

Processo Seletivo - Prazo Determinado nº 002/2015

1. VAGA OFERECIDA
- CARGO I – ADI NS Sênior – Focem – 01 vaga
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Em conformidade com os critérios de seleção divulgados para a vaga em epígrafe, os
candidatos serão classificados mediante a maior pontuação alcançada por cargo
pretendido. Havendo empate na pontuação, será considerado o melhor candidato
aquele que possuir maior pontuação no tempo de experiência. Persistindo o empate,
os melhores classificados serão convocados para a 3° etapa do processo – Prova Oral
(classificatória).
A prova deverá seguir questionário padrão para todos os candidatos avaliados, cujo
conteúdo será previamente divulgado. A prova será realizada por banca, composta por
no mínimo 02 (dois) examinadores, que encaminharão o relatório de avaliação
individual.

3. DA PROVA ORAL
3.1 As provas orais, de caráter classificatório, valerão 10 (dez) pontos e consistirão de:
quatro questões, a serem respondidas oralmente e avaliadas por banca composta de
no mínimo 2 (dois) empregados da ABDI, acerca dos conhecimentos gerais
necessários para o exercício da função conforme os conhecimentos técnicos e
específicos necessários à função.
3.2 As provas orais serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas
abordados – demonstração de conhecimento técnico aplicado, com pontuação
máxima de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos por questão.
3.3 Cada questão deverá ser respondida no tempo máximo de 2 minutos e meio.
Somente será considerado o conteúdo respondido dentro do tempo estipulado.
3.4 No dia aprazado, o candidato, depois de identificado pela coordenação de
recursos humanos, dirigir-se-á ao local reservado para o sorteio das questões que
servirão de fonte para a arguição.
3.5 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.

3.6 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da
prova como justificativa de sua ausência.
3.7 O não comparecimento à prova oral, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do candidato e resultará em sua eliminação no processo seletivo.
3.8 Inexistirá, na prova oral, em face de sua natureza, a possibilidade de pedido de
reconsideração. Todo o processo será gravado e filmado.

4. DA CORREÇÃO DA PROVA ORAL
4.1 Será atribuída ao candidato nota de 0 (zero) a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos para
cada questão.
4.2 A nota da prova oral será o resultado da soma das quatro questões.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
Em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da prova oral, a ABDI publicará em seu
site o resultado da prova oral e o resultado final do processo de seleção.

5. CONTEÚDO
1. Noções básicas de produção de Termos de Referência;
2. Conhecimento em gestão financeira de projetos;
3. Conhecimento em gestão e fiscalização de contratos;
4. Conhecimento sobre projetos de cooperação técnica internacional;
5. Conhecimento avançado em excel e matemática financeira;
6. Execução orçamentária, licitações, convênios, prestação de contas, auditoria;
7. Lógica

A prova oral poderá ser realizada no idioma espanhol, em atendimento ao item 2 dos
conhecimentos técnicos estabelecidos no Comunicado de Abertura do Processo de
Seleção.

6. DATA: 21/09/2015
7. HORÁRIO: 09h30min
8. LOCAL: Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 1, Bloco A, Edifício Vega Luxury
Design Offices Asa Norte – Brasília-DF.

