
Edital 033/2020 

Bolsista 

]Pesquisadores – Projeto “Avaliação da Saúde e de Proposições de 
Intervenção na Área de Segurança Pública - Estudo Nacional” 

  

Projeto: Avaliação da Saúde e de Proposições de Intervenção na Área de Segurança Pública - 
Estudo Nacional 

Local: Instituto de Psicologia - Universidade de Brasília 

Duração: 09 meses – contratação imediata 

Valor da Bolsa: R$ 600 por mês 

Carga horária semanal: 12h semanais 

Número de vagas: 01 vaga 

Participar das seguintes atividades: 

● Participar de reuniões semanais (ou quinzenais) com a equipe do projeto; 
● Auxiliar na programação visual de questionários; 
● Auxiliar no design gráfico da plataforma a ser utilizada para a coleta de dados; 
● Auxiliar no aperfeiçoamento da comunicação visual do projeto e em campanhas de 

sensibilização da pesquisa. 

Requisitos Obrigatórios: 

● Estar cursando Desenho Industrial na Universidade de Brasília OU 
graduando da Faculdade de Comunicação (principalmente nas habilitações de 
audiovisual ou publicidade e propaganda) também da Universidade de Brasília; 

● Permanecer vinculado(a) à Universidade de Brasília por, no mínimo, 09 meses; 
● Disponibilidade de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais para dedicação ao projeto; 
● Estar cursando o último ou penúltimo semestre do curso; 
● Proficiência em CorelDRAW ou outro software de produção de imagem. 

 
Requisitos Desejáveis: 

• Ter participado de projetos de pesquisa; 
• Ter tido experiência ligada à área da psicologia. 

Seleção: 



O aluno de graduação deverá enviar para o e-mail: proj.saude.seg.pub@gmail.com, com o 
título “SELEÇÃO GRADUAÇÃO - PROJETO ESTUDO NACIONAL SEGURANÇA 
PÚBLICA”,  

● Currículo Lattes atualizado; 
● Declaração de aluno regular da UnB (retirada na matrícula web em menos de 15 dias); 
● Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas); 
● Cópia dos documentos que comprovem as experiências especificadas acima. 

 

OBS.: Será realizada uma entrevista com os alunos que obtiverem as melhores 
pontuações. Essa entrevista será realizada durante o período de análise dos currículos. 
Caso haja necessidade, novas entrevistas podem ser agendadas. 

 

mailto:proj.saude.seg.pub@gmail.com

