
 

EDITAL 011/2021 – BOLSISTA 

 

Projeto: Levantamento de perfil profissiográfico e mapeamento de competências no contexto 

de segurança pública 

Local: FACE/Programa de c - PPGA - Universidade de Brasília 

Duração: 2 meses – contratação imediata 

Valor da Bolsa: R$ 1.800,00 por mês 

Carga horária: 20h semanais 

Número de vagas: 01 vaga 

Período de Inscrição: 08/02/2021 a 12/02/2021 

Participar das seguintes atividades: 

●     Participar de reuniões semanais (ou quinzenais) com a equipe do projeto; 

●      Realizar revisão de literatura; 

●      Conduzir grupos focais e/ou entrevistas; 

●      Auxiliar, em conjunto com a equipe, na construção de questionários; 

●      Realizar coleta de dados; 

●      Analisar dados; 

●      Elaborar relatório técnico (produto do trabalho realizado no projeto); 

●   Auxiliar, em conjunto com a equipe, na elaboração de manuscritos e outras 

produções científicas que serão derivadas da realização do projeto de pesquisa. 

 Requisitos Obrigatórios: 

●  Estar cursando mestrado no Instituto de Psicologia ou no Programa de Pós-Graduação 

em Administração da Universidade de Brasília (UnB/FACE/PPGA/GPP); 

●  Permanecer vinculado (a) à Universidade de Brasília por, no mínimo, 2 meses; 

● Disponibilidade de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais para dedicação ao projeto; 

● Ter cursado a disciplina “Metodologia de Pesquisa”, “Métodos Inferenciais em 

Psicologia” (MIP) ou disciplina de pós-graduação equivalente com foco em análise de 

dados; 

●   Ter disponibilidade para viajar. 

  

 

  



 

 

Pontuação para seleção (enviar documento que comprove as experiências): 

Item Especificação Valor Unitário 

1 Artigos científicos publicados na área de 

administração, comportamento organizacional, 

avaliação psicológica, medidas em psicologia, 

segurança pública, psicologia organizacional e do 

trabalho, administração ou outras áreas afins; 

10 pontos 

2 Participação em grupos de pesquisa 

(preferencialmente com temáticas de pesquisa 

relacionadas ao estudo da segurança pública); 

8 pontos 

3 Experiência comprovada em eventos científicos 

(preferencialmente de administração e/ou de 

segurança pública); 

5 pontos 

4 Experiência comprovada na realização de grupos 

focais e/ou entrevistas; 

5 pontos 

5 Curso em ferramentas de análises de dados (SPSS, R, 

Iramuteq, etc). 

3 pontos 

  

 

 

 

 

 



 

 

Seleção: 

O aluno de pós-graduação deverá enviar para o e-mail: perfil.map.seg.pub@gmail.com, com 

o título “SELEÇÃO MESTRANDO - PROJETO PROFISSIOGRAFIA E 

MAPEAMENTO”, com os seguintes documentos em PDF: 

●   Currículo Lattes atualizado; 

●   Declaração de aluno regular da UnB (retirada no matrícula web em menos de 15 

dias); 

●   Histórico escolar; 

●   Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas); 

●   Cópia dos documentos que comprovem as experiências especificadas acima. 

OBS.: Será realizada uma prova oral/entrevista à distância com os alunos que obtiverem 

as melhores pontuações. Essa prova oral/entrevista será realizada durante o período de 

análise dos currículos. Caso haja necessidade, novas atividades de entrevistas poderão vir 

a ser agendadas.   

  

 

 


