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Edital de Concurso para provimento de um cargo de Técnico Sênior – 
Área Jurídica - para a Unidade 

Técnica FOCEM no âmbito da Secretaria do MERCOSUL 

 

Número 01/12 
 

 
 

O presente edital tem por objetivo a contratação de um funcionário para 
provimento de um cargo Técnico Sênior – Área Jurídica na Unidade Técnica 
FOCEM (UTF) no âmbito da Secretaria do MERCOSUL, de nacionalidade 
a r g e n t i n a ,  b r a s i l e i r a  o u  p a r a g u a i a , que será selecionado com base em 
méritos, provas e títulos: 

 
A relação trabalhista reger-se-á pelas disposições da normativa MERCOSUL 
correspondente, especialmente aquelas relativas ao funcionamento da Secretaria 
do MERCOSUL e da UTF, Decisões CMC Nº 04/96, 45/04, 18/05, 05/09, 01/10 e 
24/10, Resoluções GMC Nº 54/03, 06/04, 68/08, 36/09, 49/10 e 54/10. 

 
Todas as disposições supracitadas podem ser consultadas na página web 

www.mercosur.int, da Secretaria do MERCOSUL. 
 

 
 

I- Requisitos Mínimos 

 
Os requisitos mínimos de admissão ao concurso para o cargo são os seguintes: 

 
• Ser de nacionalidade argentina, brasileira ou paraguaia; 

• Ter título universitário e formação acadêmica em nível de mestrado em 

áreas relacionadas com o cargo; 

• Conhecimento sobre o funcionamento do MERCOSUL e sobre o FOCEM; 

• Experiência mínima de 6 (seis) anos em tarefas afins ao cargo, em particular 

em matéria de direito administrativo, contratações públicas e procedimentos 
conexos; 

• Domínio de ferramentas informáticas relacionadas com o cargo; 

• Domínio dos dois idiomas oficiais e de trabalho do MERCOSUL; e 

• Ter menos de sessenta e um (61) anos de idade. 
 
 

II- Inscrição 

 
Os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos no item I) e desejarem 
se inscrever no concurso deverão preencher a ficha de inscrição disponível na 
página web www.focem.mercosur.int do FOCEM. Essa ficha e os documentos 

exigidos deverão ser encaminhados por correio eletrônico ao endereço 
concursofocem1@mercosur.org.uy ou por correio postal ao seguinte endereço: 
Unidade Técnica FOCEM, Dr. Luis Piera 1992, 1º andar – Edifício MERCOSUL – 
C.P. 11.200 - Montevidéu, Uruguai. 
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A ficha de inscrição e os documentos exigidos deverão ser recebidos pela Unidade 
Técnica FOCEM a partir do dia 30 de abril e até o dia 28 de junho de 2012. 
 
Documentos exigidos para a inscrição no concurso: 

a) Um exemplar assinado do Curriculum Vitae, no qual deverá constar seu 
endereço, código postal, telefone de contato e um endereço de correio 
eletrônico. 

b) Uma fotografia (3x4) recente. 
c) Cópia do Documento de Identidade e documentos comprovando 

nacionalidade, formação acadêmica e experiência profissional. 
d) Ficha de inscrição assinada, na qual constará uma declaração manifestando 

conhecer as normas aplicáveis, estar de pleno acordo com o edital do 
Concurso e aceitar todas as decisões adotadas pela Comissão de Seleção 
em forma definitiva. 

 
A Unidade Técnica FOCEM remeterá, via correio eletrônico, a confirmação de 
inscrição a cada candidato. 

 
Poderão ser realizadas consultas relativas à inscrição consideradas pertinentes, 
sempre por escrito, ao número de fax (+598) 2418-0557 ou ao correio eletrônico 
concursofocem1@mercosur.org.uy,  ou por correio postal à: Unidade Técnica 
FOCEM, Dr. Luis Piera 1992, 1º andar – Edifício MERCOSUL – C.P. 11.200 - 
Montevidéu, Uruguai. 

 
 

III- Procedimento de Seleção 

 
A seleção dos candidatos, no âmbito deste concurso, será realizada em duas 
etapas sucessivas de caráter eliminatório. 

 
A Comissão de Seleção, integrada por um representante designado por cada 
Estado Parte e pela Unidade Técnica FOCEM, selecionará os candidatos melhor 
qualificados para o cargo. 

 

1. Primeira etapa 

 
Na primeira etapa serão pré-selecionados no mínimo cinco (5) candidatos, com 
base na análise de seus antecedentes e mediante prévia verificação do 
cumprimento dos requisitos estabelecidos para o cargo e a experiência dos 
candidatos. 

 
O resultado será informado por via eletrônica aos candidatos e será oportunamente 
publicado na página web  www.focem.mercosur.int, do FOCEM. 

 
Os candidatos selecionados na primeira etapa deverão apresentar cópia 
autenticada dos documentos que comprovem a formação acadêmica exigida. 

 
2. Segunda etapa 

 
A segunda etapa consistirá na realização de uma prova escrita e uma entrevista 
pessoal, em data a ser definida pela Comissão de Seleção, que será comunicada 
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aos candidatos selecionados com suficiente antecipação. 

 
A prova escrita será realizada na sede da Secretaria do MERCOSUL, e/ou nas 
cidades que vierem a ser estabelecidas por cada país, e versará sobre aspectos 
gerais das normas do MERCOSUL e do FOCEM, e sobre a temática inerente à 
integração regional, bem como sobre conhecimentos específicos para o cargo a 
desempenhar, nos idiomas espanhol e português. 

 
A realização da entrevista caberá à Comissão de Seleção e desenvolver-se-á de 
forma individual nos idiomas espanhol e português. Esta terá lugar na sede da 
Secretaria do MERCOSUL, e/ou nas cidades que vierem a ser estabelecidas por 
cada país, e poderá ser feita por meio de videoconferência ou de outros meios 
alternativos de comunicação. 

 
O resultado final do concurso será publicado na página web 
www.focem.mercosur.int, do FOCEM. 

 
 

IV- Condições de Desempenho 
 

 

O candidato classificado em primeiro lugar para a vaga será notificado de forma 
imediata do fato de ter sido selecionado para prover o cargo. O selecionado terá 
um prazo de cinco (5) dias para confirmar sua aceitação e até trinta e cinco (35) 
dias para assumir seu cargo na Unidade Técnica FOCEM, contados a partir da 
data de sua aceitação. Ao assumir o cargo, deverá apresentar os originais dos 
documentos exigidos no item II da presente convocação. 

 
O candidato selecionado exercerá suas funções, em regime de dedicação 
exclusiva, na sede da Unidade Técnica FOCEM, em Montevidéu, Uruguai. 

 
Conforme o estabelecido nas normas MERCOSUL vigentes relativas ao pessoal e 
aplicáveis aos funcionários da Unidade Técnica FOCEM, a jornada de trabalho 
será de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira. Consoante o requerimento da 
Unidade Técnica FOCEM os funcionários podem ser convocados para cumprir 
horários extraordinários. 

 
Remuneração salarial mensal: US$ 4.550 (quatro mil quinhentos e cinquenta 
dólares estadunidenses). 

 

O funcionário terá, nos termos da normativa MERCOSUL vigente, direito a: 

• seguro médico, 

• fundo de previdência, 

• décimo-terceiro salário, 

•  férias, 

• auxílio-escola para filhos menores de 18 anos, 

•  auxílio-moradia, 

• ajuda de custo para despesas de traslado do funcionário e sua família, e 

• ajuda de custo para despesas de mudança. 
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No que diz respeito aos três últimos benefícios, solicita-se aos candidatos verificar 
seu alcance nas Resoluções GMC Nº 68/08 e 49/10. 

 
Conforme estabelece a Resolução GMC N° 49/10 e as demais normas do 
MERCOSUL que regem as relações trabalhistas da Unidade Técnica FOCEM, o 
candidato selecionado será contratado por um período inicial de um (1) ano, 
equivalente ao período probatório, no fim do qual poderá ser assinado contrato 
regular de três (3) anos de duração, caso o Coordenador Executivo da UTF 
considere que o funcionário é apto para o cargo desempenhado. O referido 
contrato poderá ser renovado, por períodos iguais, por decisão do Coordenador 
Executivo da UTF, sujeito à conformidade da CRPM. 

 
 

V- Disposições Gerais 

 
O resultado do concurso terá vigência de um (1) ano contado da data em que o 
candidato selecionado em primeiro lugar for convocado para assumir o cargo. 
Durante esse período, e caso o cargo permaneça vazio, serão chamados os 
restantes candidatos, sucessivamente, conforme a ordem de classificação no 
concurso. 

 
Os casos não previstos neste edital serão dirimidos pela Comissão de Seleção. 

 
Os candidatos deverão arcar com todas as despesas decorrentes de sua 
participação no concurso, sem direito a reembolso. 

 
Em qualquer etapa do concurso, a Comissão de Seleção poderá desqualificar o 
candidato, anular a inscrição ou retirá-lo da prova se for verificada a falsidade de 
suas declarações e/ou quaisquer outras irregularidades. 


