
 

 

EMBAIXADA DO BRASIL NA HAIA 

Processo Seletivo para a Contratação de Auxiliar Administrativo 

 

Edital 01/2019 

 

A Embaixada do Brasil nos Países Baixos torna público que estarão abertas as 
inscrições para o preenchimento de 1 (uma) vaga de Auxiliar Administrativo entre 
6 a 20 de abril de 2019. 

1. Regime de contratação 

1.1 As relações do contratado com a Embaixada do Brasil na Haia são regidas pela 
legislação trabalhista do Reino dos Países Baixos. 

1.2 O salário bruto oferecido é de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), cabendo 
ao contratado o recolhimento dos tributos incidentes. 

1.3 A Embaixada do Brasil na Haia também oferece seguro médico e dentário, não 
extensivo aos dependentes 

2. Emprego e atribuições 

2.1 O Auxiliar Administrativo é o funcionário contratado localmente para prestar 
serviços técnicos, administrativos e de apoio, em tempo integral. 

2.2 O contratado deverá: 

a) ter conhecimentos de contabilidade; 

b) demonstrar iniciativa para contatos externos, inclusive com instituições públicas; 

c) ser fluente nos idiomas português e inglês e ter conhecimentos avançados do 
neerlandês; 



d) ser dotado de senso de organização; 

e) demonstrar capacidade de trabalho em equipe. 

2.3 Competirão ao contratado tarefas de natureza operacional e administrativa, tais 
como, mas não exclusivamente, apoio ao setor de contabilidade e administração, 
tomada de preços, licitações para compra de material e contratação de serviços, 
controle de estoque, manutenção e atualização de arquivos, contatos externos (por 
telefone e eventualmente pessoais), entre outras. 

2.4 Não obstante o acima descrito, o contratado não poderá se eximir de 
desempenhar atribuições diferentes daquelas descritas ou recusar-se a, no futuro, 
ocupar função dentro da mesma categoria de emprego em outro Setor da Embaixada 
que não aquele em que for inicialmente lotado. 

3. Inscrição 

3.1 Os interessados deverão comprovar a idade mínima de 18 (dezoito) anos no 
momento da inscrição e remeter a seguinte documentação à Comissão de Seleção: 

a) Curriculum Vitae redigido em português. 

b) Certificado de conclusão de, no mínimo, curso secundário (nível médio). 

c) Cópia da carteira de identidade para trabalhadores que gozem de liberdade de 
movimento nos Países Baixos *, ou cópia do passaporte com o respectivo visto para 
as demais nacionalidades. 

3.2 No momento da inscrição, candidatos sem nacionalidade neerlandesa também 
deverão apresentar comprovante de situação regular nos Países Baixos e de 
autorização para o exercício de trabalho remunerado. 

3.3 Os candidatos brasileiros deverão apresentar, juntamente com os demais, 
documentos de inscrição, declaração própria de que não são servidores públicos 
ativos. Se brasileiro do sexo masculino, fotocópia do documento de quitação com o 
serviço militar. 

 

* São aceitas carteiras de identidade dos seguintes países: Bélgica, Chipre, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Reino 
Unido, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Áustria, Países Baixos, Polônia, Portugal, 
Eslovênia, Eslováquia, Espanha, República Tcheca, Suécia, Suíça e Islândia. 

 



3.4 Os documentos deverão ser remetidos à Comissão de Seleção por mensagem 
eletrônica para luciana.dias@itamaraty.gov.br 

4 Seleção 

4.1 1ª Fase- Análise de curriculum vitae , levando-se em consideração habilidades, 
formação e experiência profissional em área correlata. 

4.2 2ª Fase- Os candidatos selecionados na análise de curriculum vitae serão 
convocados para exame escrito, destinado a verificar conhecimentos gerais e de 
idiomas, a ser realizado na sede da Embaixada no dia 25 de abril de 2019. 

4.3 3ª Fase- Os candidatos considerados aprovados no teste escrito serão 
convocados para entrevista. 

5. Disposições Gerais 

5.1 As datas previstas neste Edital poderão sofrer alterações, a critério da Comissão 
de seleção. 

5.2 Este processo seletivo não é um concurso público, e a vaga de Auxiliar 
Administrativo não caracteriza cargo público nem função pública. 

5.3 O candidato selecionado assinará contrato temporário de 1 (um) ano, com 
possibilidade de renovação. 

5.4 Eventuais alterações nos termos deste Edital serão publicadas no sítio eletrônico 
Embaixada do Brasil na Haia, no endereço http://haia.itamaraty.gov.br 

5.4 Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de 
divulgação do resultado final. 

5.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 

 

 

Haia, 5 de abril de 2019 


