
  

 
EDITAL 020/2021 – BOLSISTA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES E PESQUISADORAS 

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.  

Local: Universidade de Brasília 

Duração: até 12 meses  

Valor da Bolsa: R$ 4.000,00 por mês 

Carga horária semanal: 30h semanais 

Número de vagas: 3 vagas 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

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

 Delimitar, em conjunto com a equipe gestora, as entregas e prazos de cada 

meta; 

 Auxiliar na elaboração do Guia Distrital de Prevenção da Violência Contra 

Adolescentes e Jovens, e outras produções; 

 Acompanhar os grupos de trabalho na realização dos produtos solicitados; 

 Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos; 

 Manter contatos com órgãos e instituições relacionados ao tema da 

pesquisa;  

 Realizar pesquisa documental em nível internacional, nacional e local; 

 Fazer tabulação e análise de dados; 

 Fazer levantamento e análise de dados para a pesquisa.  

 

 

Requisitos Obrigatórios: 

 Ter vínculo com a Universidade de Brasília; 



  

 Ter no mínimo título de mestre ou estar cursando doutorado; 

 Ter experiência em projetos de pesquisa e/ou extensão; 

 Ter acesso à internet e a computador; 

 Ter habilidades de comunicação escrita e oral; 

 Ter habilidades para elaboração de planilhas e gráficos eletrônicos, banco de 

dados, tabelas e textos; 

 Ter disponibilidade de 30h semanais de dedicação para o cumprimento das 

atividades. 

 

Seleção: 

O candidato ou candidata deverá enviar para o e-mail: nelis.saude@gmail.com 

mensagem com o título “SELEÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO – NELiS/MS”, os seguintes 

documentos em PDF: 

 Currículo Lattes atualizado; 

 Comprovação de vínculo com a UnB e da titulação exigida; 

 Carta de intenção apresentando a experiência anterior com pesquisa e/ou 

extensão na temática do projeto (máximo uma página). 

O envio de todos os documentos listados é indispensável para candidatura. 

OBS.: Será realizada entrevista à distância com candidatas e candidatos 

selecionados. 

 

 

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. 

 


