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Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP abre vaga para Gerente 
Comercial  
 
A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP está com uma vaga aberta 
para o cargo de Gerente Comercial para atuar no Projeto de Extensão Difusão 
Bibliográfica do Conhecimento Técnico-Científico, coordenado pela Editora UFMG em 
parceria com a FUNDEP.  O referido Projeto objetiva estruturar o processo de 
distribuição e comercialização dos livros editados pela Editora UFMG, a fim de 
garantir maior acesso pela sociedade brasileira e internacional. 
 
 
1. INSCRIÇÕES 
 
Os(as) interessados(as) devem enviar, os documentos relacionados abaixo em 
arquivo PDF, para o e-mail marcosjunior@fundep.com.br, até as 23:59 do dia 
21/04/2021,  

a) Currículo  
b) Carta de intenções em até 1 lauda, sobre a sua trajetória, principais 

qualificações e motivo do interesse em trabalhar no referido Projeto de 
Extensão.  

 
2. PRÉ-REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 
 

 Formação superior completa 
 Experiência comprovada de, no mínimo 2 (dois) anos, no setor comercial de 

editoras e/ou em vendas no segmento livreiro 
 Conhecimentos básico do pacote Office e intermediário em Excel  
 Possuir computador com acesso à internet e os programas instalados para a 

execução do trabalho, enquanto durar o regime remoto. 
 
Desejável: 
 

 Perfil comercial, comunicativo e focado em resultados 
 Conhecimento do mercado editorial (editoras, livrarias e distribuidoras) 
 Boa comunicação oral e escrita  
 Facilidade para trabalhar em equipe 
 Visão estratégica, dinamismo e proatividade. 

 
 
3. ATRIBUIÇÕES DA VAGA 
 

 Intensificar e aprimorar a relação da Editora UFMG/FUNDEP- Filial, por meio 
do Projeto de Extensão Difusão Bibliográfica do conhecimento técnico 
científico, com livrarias, distribuidores e marketplace 
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 Facilitar a integração de processos entre a Editora UFMG e a FUNDEP-Filial por 
meio do referido projeto de extensão 

 Propor e desenvolver estratégias e ações de vendas dos livros do catálogo da 
Editora UFMG 

 Coordenar atividades de lançamentos dos livros da Editora UFMG 
 Coordenar e acompanhar a participação da Editora UFMG em eventos técnicos-

científicos  
 Coordenar a equipe de vendas que integra o Projeto de Extensão mencionado 
 Elaborar documentos para contratação de bens e/ou serviços ou a aquisição de 

materiais relacionados com os objetivos do Projeto de Extensão 
 Elaborar relatórios de desempenho das vendas para a Diretoria da Editora 

UFMG 
 Realizar a prospecção e análise de novos clientes para distribuição e 

comercialização do catálogo de livros da Editora UFMG nos formatos impresso 
e digital 

 Acompanhar as ações de marketing digital  
 Celebrar e acompanhar contratos de consignação com livreiros e distribuidores 

dos livros do catálogo da Editora UFMG 
 Participar de reuniões convocadas pela Diretoria e Vice-Diretoria da Editora 

UFMG 
 Auxiliar em projetos especiais e captação de recursos e na abertura de novos 

canais de venda, distribuição e comercialização dos títulos publicados pela 
Editora UFMG 

 Elaborar relatórios de vendas 
 Atender às demandas dos clientes do Projeto de Extensão 
 Emitir Notas Fiscais de consignação, acertos e controle de consignação de 

livros 
 Realizar análise dos estoques consignados 

 
 
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
Carga horária semanal: 40 h 
Local de realização das atividades: a princípio, em regime remoto. Após a reabertura 
das atividades no Campus Pampulha (ainda sem previsão de data), será presencial, na 
Avenida Antônio Carlos, 6627 – CAD 2, Bloco 3 – Campus Pampulha - Belo Horizonte, 
MG. 
Benefícios: Vale transporte e Vale Alimentação e/ou Vale Refeição 
Horário de trabalho: de 08 às 17h 
Regime de contratação: Celetista  
Salário: 5.500,00 
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5. SELEÇÃO 
 
A seleção será realizada por meio de: 
 
a) análise da documentação enviada  
b) entrevista online com os candidatos aprovados na análise 26 e 27/04/2021, em 
data e horário a ser informado exclusivamente por e-mail, para o endereço de 
correio eletrônico indicado no currículo (verifique também a pasta de spam). 
 
  
6. RESULTADO E DATA PREVISTA PARA O INÍCIO DO TRABALHO 
 

 Data prevista para divulgação do resultado: 30/04/2021 
 Data prevista para início das atividades: 12/05/2021 

 


