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ANEEL abre Processo Seletivo Simplificado 
 
 
 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sediada em 
Brasília/DF, abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de 
profissionais de nível superior. A seleção será realizada em Brasília/DF e o 
contrato de 12 meses, prorrogáveis por igual período, não podendo ultrapassar 
o prazo de 36 meses por contrato. 
 As vagas são para as seguintes áreas: Administração, Análise de Sistemas, 
Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, 
Estatística, Geografia, Geologia, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Relações 
Internacionais. A remuneração varia de R$ 2.000,00 a R$ 7.100,00, de acordo 
com os níveis de qualificação profissional traçados pela Agência. 
 A seleção está sendo realizada pelo Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB) juntamente com a 
ANEEL, e consistirá de quatro etapas: análise curricular, comprovação de 
títulos e entrevista pessoal, a serem realizadas pelo CESPE, e entrevista técnica, 
a ser realizada pela ANEEL. 
 As inscrições estão abertas desde o dia 11 de março de 2002, 
exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/aneel, 
das 10 às 20 horas, observado o horário oficial de Brasília/DF. No ato da 
inscrição, o candidato deverá informar seus dados pessoais, sua formação 
acadêmica e sua experiência profissional.  

Após efetuada a inscrição, o candidato deverá imprimir o comprovante de 
inscrição, o qual deverá ser apresentado, caso seu currículo seja selecionado, 
por ocasião da entrevista pessoal. Os candidatos selecionados na entrevista 
técnica serão convocados para contratação por meio de correspondência. O 
processo seletivo simplificado terá a duração de um ano, prorrogável por igual 
período, a critério da ANEEL. 
 Maiores informações podem ser adquiridas no Edital n.º 1/2002 – 
ANEEL, de 4 de março de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 5 de 
março de 2002, afixado nos quadros de avisos do CESPE, Campus 
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Universitário Darcy Ribeiro, ICC, ala norte, Asa Norte, Brasília/DF, disponível 
na Internet, no endereço eletrônico do CESPE, ou por meio do telefone (61) 
448-0100. 
 
 
 
 


