EDITAL 019/2021 – BOLSISTA
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNAS/ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA
ATUAÇÃO EM PESQUISA DOCUMENTAL
Projeto: Violências e barreiras no acesso à saúde dos adolescentes e jovens em
vulnerabilidades sociais e culturais.
O projeto parte da proposta de pensar a vulnerabilidade como pluralidades: sociais,
econômicas, políticas e culturais. Essas diferenças entram em campo na dinâmica
da sociedade e esse estudo visa revelar como ocorrem as violências e barreiras no
acesso as políticas públicas e a proteção social por parte de jovens e adolescentes no
DF. A ideia é conhecer essa realidade para que, ao se fazer o reconhecimento sócio,
econômico e cultural desses jovens e adolescentes, tal fenômeno possa ser visto como
estratégia no enfrentamento das vulnerabilidades e na elaboração de políticas
públicas. Áreas preferenciais: saúde, ciências sociais, comunicação, letras,
educação, tecnologia, gestão, serviço social, e afins.
Local: Universidade de Brasília
Duração: até 10 meses
Valor da Bolsa: R$ 500,00 por mês
Carga horária semanal: 20h semanais
Número de vagas: 15 vagas
Participar das seguintes atividades:







Realizar pesquisa documental em nível internacional, nacional e local;
Tabulação e análise de dados;
Levantamento de dados para a pesquisa;
Organização de planilhas, gráficos e tabelas;
Contatos com órgãos e instituições relacionadas ao tema da pesquisa;
Elaboração de relatórios.

Requisitos Obrigatórios:






Ter vínculo com a Universidade de Brasília, cursando a partir do 2º semestre de
graduação;
Ter acesso à internet e a computador;
Ter habilidades de comunicação escrita e oral;
Ter habilidades em informática para elaboração de planilhas e gráficos eletrônicos,
banco de dados, tabelas e textos;
Ter disponibilidade de 20h semanais de dedicação para o cumprimento das
atividades.

Seleção:
Enviar para o e-mail nelis.saude@gmail.com, em mensagem com o título
“SELEÇÃO GRADUAÇÃO – NELiS/MS”, os seguintes documentos em PDF:





Currículo Lattes atualizado;
Declaração de aluno ou aluna regular da UnB (retirada no SIGAA há menos de
15 dias);
Histórico escolar e grade horária do semestre atual;
Carta de intenção apresentando os interesses na vaga, considerando o tema do
projeto de pesquisa e destacando suas possíveis contribuições (máximo uma
página).
O envio de todos os documentos listados é indispensável para a seleção à etapa
de entrevista.

OBS.: Será realizada uma entrevista à distância com candidatos e candidatas
selecionados pela coordenação do projeto com base nos documentos listados.

Cronograma:
Envio dos documentos descritos no item anterior: 12/02/2021 a 27/02/2021.
Análise dos documentos por parte da coordenação: 01/03/2021 a 13/03/2021.
Entrevistas: 15/03 a 25/03/2021
Convocação dos selecionados: 26/03/2021.
Início das atividades (previsto): 05/04/2021.

