ANEXO II
EDITAL Nº 05/2014 – 3 º PRORROGAÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES
QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES PESQUISADORES FORMADORES
ÁREA DA PESQUISA

EMENTA EIXO E MÓDULO

REQUISITO E HABILITAÇÃO EXIGIDA

PERÍODO
BOLSA

LOCAL DE
ATUAÇÃO

Pesquisador de Metodologia Aplicada
do Distrito Federal para o Eixo
1:Cultura, Diversidade e
Desenvolvimento. Eixo 2: Políticas
Públicas de Cultura.Eixo 3: Planejamento
e Gestão Pública da Cultura .E
Encerramento: Orientadora para a
Intervenção Cultural no DF, Estados e
Municípios do Centro-Oeste: Trabalho
de Conclusão de Curso – TCC.

Planejamento e execução das articulações
necessárias para o desenvolvimento de metodologia
de pesquisas, estudos, formação, para a
capacitação de gestores culturais no Distrito
Federal.

Ter formação mínima em nível superior comprovada que atenda a
formação acadêmica ou formação ou vinculação em programa de
pós-graduação, de mestrado ou doutorado. Ter experiência em
Gestão Cultural de, no mínimo, um (1) ano comprovada em
Instituição Pública ou Privada do DF. Possuir conhecimento básico
de informática e acesso contínuo à internet. Compromisso e
disponibilidade para participar de todas as atividades presenciais e
EAD, inclusive aula inaugural em Brasília. Currículo Vitae
(preferencialmente CV Lattes), com documentação comprobatória
do tempo de experiência na área da cultura. Ser Residente no
Distrito Federal.

15/O6/2014
a
14/01/2015

Curso na
plataforma online: de 21/7 a
30/11.

Pesquisador de Metodologia Aplicada
do Estado de Mato Grosso do Sul para
o Eixo 1:Cultura, Diversidade e
Desenvolvimento.
Eixo 2: Políticas Públicas de Cultura.
Eixo 3: Planejamento e Gestão Pública
da Cultura .E Encerramento: Orientadora
para a Intervenção Cultural no DF,
Estados e Municípios do Centro-Oeste:
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

Planejamento e execução das articulações
necessárias para o desenvolvimento de metodologia
de pesquisas, estudos, formação, para a
capacitação de gestores culturais no estado de MS.

Ter formação mínima em nível superior comprovada que atenda a
formação acadêmica ou formação ou vinculação em programa de
pós-graduação, de mestrado ou doutorado. Ter experiência em
Gestão Cultural de, no mínimo, um (1) ano comprovada em
Instituição Pública ou Privada do Estado de MS. Possuir
conhecimento básico de informática e acesso contínuo à internet.
Compromisso e disponibilidade para participar de todas as
atividades presenciais e EAD, inclusive aula inaugural em Brasília.
Currículo Vitae (preferencialmente CV Lattes), com documentação
comprobatória do tempo de experiência na área da cultura. Ser
Residente em Mato Grosso do Sul.

15/O6/2014
a
14/01/2015

Pesquisador para desenvolvimento
metodológico do Componente
Curricular -Módulo 8 : Cultura como
Direito.

Refletir sobre a cultura como parte dos direitos
fundamentais do cidadão. A Constituição Brasileira e
os marcos legais que dela derivam. O papel do
Estado nacional e dos demais entes federados e da
sociedade civil. Cidadania e cidadania cultural.

Ter formação mínima em nível superior comprovada que atenda a
formação acadêmica ou formação ou vinculação em programa de
pós-graduação, de mestrado ou doutorado; Ter experiência no
magistério básico ou superior de, no mínimo, um (1) ano
comprovada em instituição regular de ensino; Atuar em pesquisas
de investigação das políticas culturais com ênfase em Cultura
como Direito, no mínimo, um (1) ano comprovada em Instituição
Pública ou Privada Nacional; Possuir conhecimento básico de
informática e acesso contínuo à internet; Compromisso e
disponibilidade para participar de atividades, inclusive se
necessário de encontro presencial; Acompanhamento do módulo
na plataforma Moodle, visando dar suporte aos pesquisadores
presenciais e de EAD; Submeter o conteúdo a revisão, quando

30/O7/2014
a
29/10/2014

Nº
HORAS
MENSAIS
80

Nº
VAGA
REMANESCENTE
01

80

01

80

01

Encontro
presencial 1
em Brasília de
30,31/07 A
01/08.
Curso na
plataforma online: de 21/7 a
30/11.

Encontro
presencial 1
em Brasília de
30,31/07 A
01/08.

Encontro
presencial 1
em Brasília de
30,31/07 A
01/08.

Módulo 8, na
plataforma online: de 22/09
a 28/09.
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necessário promover adaptações para melhor compreensão na
EAD, condições e realidades regionais do Centro-Oeste; Currículo
Vitae (preferencialmente CV Lattes), com documentação
comprobatória do tempo de experiência na área da cultura e
conhecimento especifico Cultura como Direito; ser residente em
qualquer Estado da Federação.
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