
 
MISSÃO PERMANENTE DO BRASIL JUNTO À ONU E DEMAIS ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS EM GENEBRA 
Ch. Camille-Vidart, 15 - 1202 – Genebra 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR 

DE APOIO PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DA REPRESENTANTE 
PERMANENTE ALTERNA 

A Comissão de Seleção da Missão permanente do Brasil junto à ONU em Genebra 
(doravante denominada Missão junto à ONU), no uso de suas atribuições, delegadas pela Ordem 
de Serviço de 22 de agosto de 2022, designada pelo Representante Permanente do Brasil junto à 
ONU, faz saber aos interessados que realizará processo seletivo para a contratação de 01 (um) 
Auxiliar Local, para exercer o cargo de Auxiliar de Apoio para a Residência (PAR), na função 
de cozinheiro e serviços gerais, com base no Decreto nº 1.570, de 21.07.95, na Portaria do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores de 12.09.95 e no Despacho Telegráfico número 634, de 
19/08/2022, consoante às normas do presente edital. 

1.  Das Disposições Preliminares 
 
1.1  O processo seletivo será regido por este Edital. 
 
1.2  Uma vez aceita a inscrição do(a) candidato(a), a seleção para o emprego de que trata este 
Edital compreenderá: 
 

- Entrevista; 
- Análise do curriculum com os correspondentes comprovantes e 
- Prova prática.  

 
2.  Do Cargo, das funções e do Horário 
 
O cargo de Auxiliar de Apoio, de nível básico, a ser provido pelo concurso, pressupõe o 
desempenho, em regime de 45 horas semanais de acordo com calendário fornecido pela 
administração, de atividades de natureza de cozinheiro e serviços gerais para a Residência da 
Representante Permanente Alterna do Brasil junto à ONU em Genebra. O empregado exercerá 
suas funções em tarefas relacionadas com atividades culinárias diárias em geral e em 
eventos sociais especiais, fazer compras, controlar estoque de mantimentos e material de 
limpeza, devendo desempenhar atividades de manutenção e arrumação da cozinha e ter 
capacidade de servir convidados em eventos oficiais, bem como contribuir para a execução 
de outras tarefas relacionadas.  
 
  
3.  Do Regime da Contratação 
 
3.1 As relações trabalhistas do Auxiliar de Apoio com a Missão junto à ONU, nos termos dos 
artigos 15 e 23 do Decreto nº 1570/95, são regidas pela legislação da Suíça e, subsidiariamente, 
pela do Cantão de Genebra. Em nada estão vinculadas ao regime dos servidores do Ministério das 
Relações Exteriores. 
 



 
3.2 O auxiliar contratado, excepcionalmente, poderá ser convocado para trabalhar em situações de 
necessidade de serviço, fora do horário normal de trabalho, de acordo com calendário fornecido 
pela administração. 
 
4.  Da Remuneração 
 
O Salário a ser percebido pelo Auxiliar de Apoio selecionado será de CHF 4.114,00 (quatro mil 
cento e quatorze francos suíços) mensais e ele fará jus a auxílio alimentação. A Missão arcará com 
os custos de seguro médico do auxiliar de apoio contratado e de eventuais dependentes legais, como 
também pagará a parte do empregador referente ao primeiro pilar da previdência suíça. 
  
5.  Dos Requisitos básicos para Inscrição 
 
Somente serão considerados candidatos que já possuam permissão de residência suíça válida – com 
autorização para exercer atividade remunerada em tempo integral no país –, cuja manutenção e/ou 
renovação não esteja vinculada ao contrato de trabalho.  
 

a) contar com a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
b) aptidão física e mental; 
c) certificado de conclusão de nível básico; 
d) conhecimento do francês e outra língua (inglês ou português) 
e) no caso de brasileiro:  

i) estar em dia com suas obrigações eleitorais e com o serviço militar e 
ii)declaração de que não ocupa cargo, emprego ou função pública. 
 

 
6.   Da Inscrição 
 
6.1 A inscrição no processo seletivo é gratuita e poderá ser feita pelo correio eletrônico 
admin.delbrasgen@itamaraty.gov.br, mediante envio de mensagem, tendo como título “Processo 
seletivo para auxiliar de apoio para a Residência Oficial”, contendo: 
- curriculum vitae; 
- duas cartas de referência/ recomendação, se possível e 
- documento comprobatório da autorização para exercer atividade remunerada em tempo integral 
no país. 
 
6.2 O período para a Inscrição será de terça-feira, 23/08/2022 a terça-feira, 06/09/2022, sujeito a 
prorrogação.  
 
6.3 É vedada a inscrição condicional. 
 
 
7.     Da Avaliação 
 
 A Comissão procederá à avaliação dos candidatos em três fases: 
 
       1ª  Análise do currículo;  
       2ª Entrevista e avaliação oral de francês e outra língua (inglês ou português);  
       3ª  Prova prática.  

 
7.1 A análise dos currículos levará em conta a experiência anterior do candidato, suas referências 
e a satisfação das exigências deste edital e da legislação pertinente. Serão selecionados os 
melhores currículos dos candidatos que serão convocados para a segunda fase. Currículos de 



candidatos com experiência anterior em missões diplomáticas ou repartições consulares, ainda que 
de outros países, serão avaliados favoravelmente.  

7.2 Serão realizadas entrevistas no período de 12 a 15 de setembro de 2022, sujeito a prorrogação, 
dos candidatos selecionados na primeira fase e convocados a comparecerem na sede da Missão, em 
dia e horário a serem informados.  
 
7.3 A Prova Prática será realizada no período de 16 a 20 de setembro de 2022, sujeito a 
prorrogação, com os candidatos selecionados na segunda fase, que serão devidamente informados 
do local, data e horário para comparecimento.  
 
8.   Da Apresentação dos documentos 
 
8.1 Os candidatos selecionados na primeira fase da seleção deverão apresentar documentos 
comprobatórios do curriculum bem como dos requisitos elencados no item 5.  Além disso, deverão 
preencher um formulário, com aposição de foto (3cm X 4 cm) no campo indicado. 
 
8.2  Poderá ser exigida, em qualquer momento do concurso, a apresentação de prova de identidade 
do candidato. 
   
9.  Da Publicação do resultado  
 
O resultado final do presente processo, com a relação dos candidatos aprovados por ordem de 
classificação, será divulgado até o dia 22 de setembro, sujeito a prorrogação. O primeiro 
classificado preencherá a vaga ora existente a partir do mês de outubro, em dia a ser informado 
oportunamente.  
 
10.       Do Prazo de Validade do Processo Seletivo 
 
Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses improrrogáveis contados a partir da data 
de divulgação do seu resultado final. Os candidatos considerados aptos integrarão o grupo de 
reserva da Missão e poderão ser aproveitados quando da existência de vaga na categoria do 
emprego a que se candidataram, dentro do período de validade mencionado. 
 

Alínea primeira: a decisão da Comissão não constitui direito adquirido nem implica 
contratação pela Missão Permanente do Brasil em Genebra. 

 
11.      Da Contratação 
 
O candidato aprovado em primeiro lugar deverá estar apto a iniciar suas funções, tão logo 
convocado, em dia a ser informado oportunamente e deverá cumprir estágio probatório remunerado 
de até três meses, ao final do qual terá sua contratação confirmada ou anulada, sem que isso incorra 
em indenização de qualquer espécie. Caso não se apresente, a Comissão convocará o segundo 
colocado. 
 
12.     Informações Adicionais 
 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 
 
 
 
 

Genebra, em 23 de agosto de 2022. 
 

A Comissão de Seleção 
 


