EDITAL 037/2020
Bolsa de Graduação
Projeto: "Projeto de Pesquisa sobre Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes no
Brasil”
Objetivos do projeto: O objetivo do presente projeto é desenvolver estudos para potencializar
o debate acerca da problemática da violação de direitos de crianças e adolescentes com vistas
à identificação e à superação de suas principais causas, pela via da pesquisa e fortalecimento
de ações no legislativo, o que implica consolidar o papel da Universidade de Brasília como
universidade promotora de conscientização, atuando para a consolidação de direitos na área
de infância e juventude.
Quadro de vagas, remuneração, carga horária e local:
Vaga
Bolsista
Graduação

Valor da
bolsa

Meses

R$ 700,00

Número de
vagas

10

05

Hs/semanais

Local

30

UnB Campus
Darcy
Ribeiro

Requisitos:
•

Acesso à internet e computador;

•

Possuir habilidades em informática para elaboração de planilhas e gráficos eletrônicos,
banco de dados, tabelas, texto, slides, cards, google drive, etc.;

•

Ser graduando em Serviço Social ou afins;

•

Ter conhecimentos da história da proteção à infância, adolescência e juventude no
Brasil e, em particular sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

•

Disponibilidade de dedicação ao projeto nas horas indicadas (30 horas semanais);

•

Habilidades de comunicação escrita e oral

•

Trabalhar bem em equipe.

Auxiliar nas seguintes atividades:
•

Levantamento de dados para a pesquisa;

•

Análise de projetos de Lei que tratam da proteção à infância, adolescência e
juventude no Brasil em tramitação na Câmara Legislativa Federal e Senado;

•

Tabulação e análise de dados;

•

Organização de planilhas, gráficos e tabelas;

•

Contatos com órgãos e instituições relacionadas ao tema da pesquisa;

•

Elaboração de relatórios.

Seleção:
•

Etapa 1. (classificatória): análise do Currículo Lattes (atualizado nos últimos 30 dias) e
do histórico de graduação. Envie a documentação até dia 12/10/2020 (um único
documento PDF) para o e-mail curriculos@finatec.org.br Especificar no e-mail a qual
vaga está concorrendo.

•

Etapa 2. Entrevista de até 50 minutos dos 10 melhores classificados. Na entrevista o
candidato deverá fazer uma redação e formatação de um pequeno texto de uma lauda sobre
tema proposto pelas entrevistadoras, realizada por meio de plataforma de webconferência.

•

A

convocação

para

a

entrevista

será

através

do

e-mail

do

candidato.

Resultado: O resultado será enviado por e-mail ao candidato selecionado.
Disposições gerais: Não caberá recurso do resultado do processo seletivo e casos omissos a
este edital serão decididos pelo responsável pelo projeto.

