
 
 

 

PROCESSO SELETIVO  

Vaga para Pesquisador/a Assistente 

  

Descrição da Vaga:  

O Núcleo de Justiça Racial e Direito (NJRD) da FGV Direito SP torna pública a 

presente chamada para seleção de 1 (um/a) pesquisador/a assistente para o 

professor Thiago de Souza Amparo.  

A vaga, para início em agosto de 2022, destina-se a candidatos/as negros/as 

que estejam cursando mestrado e possuam interesse e/ou experiência em 

pesquisa sobre (anti)discriminação, diversidade, direitos humanos e/ou direito 

internacional. 

 

Descrição das Atividades:  

O/a pesquisador/a contratado/a irá acompanhar o professor Thiago de Souza 

Amparo no desenvolvimento de suas atividades de pesquisa sobre 

(anti)discriminação, diversidade, direitos humanos e direito internacional no 

NJRD. 

As linhas de pesquisa do Núcleo e os projetos em desenvolvimento são: 

1. Raça e Segurança Pública 

a. Segurança da População Brasileira Negra: Como o Sistema Judiciário 

Responde aos Episódios Individuais e Institucionais de Violência Racial 

b. Addressing Gaps in Police Accountability for Killings of Black Youth in 

Brazil: Legal Narratives and Social Contexts 

2. Raça e Equidade 

a. Macroeconomia das Desigualdades Raciais 

b. Operacionalizando a Equidade Racial no Judiciário 

3. Raça e Democracia 

a. Candidaturas Negras e Financiamento Eleitoral 

b. Raça, Gênero e Eleições: Representação Negra nas Câmaras 

Municipais 

4. Raça e Tecnologia 

Para mais informações, acesse a página do NJRD. 

https://direitosp.fgv.br/nucleos-de-pesquisa/nucleo-justica-racial-direito


 
 

 

Perfil do/a Candidato/a:  

Os/as candidatos/as devem estar cursando mestrado, escrever bem e ter 

interesse em pesquisa sobre (anti)discriminação, diversidade, direitos humanos 

e direito internacional. Experiência prévia com pesquisa será considerada um 

diferencial.  

As atividades serão realizadas majoritariamente de forma remota, mas exige-se 

que os/as candidatos/as possuam residência no estado de São Paulo/SP ou 

tenham disponibilidade para encontros presenciais esporádicos. 

Sendo um dos objetivos do NJRD contribuir para a inserção de 

pesquisadores/as negros/as em pesquisa aplicada, a presente vaga destina-se 

primordialmente a candidatos/as autodeclarados negros/as. 

  

Carga Horária:  

Dedicação de 6 (seis) horas por dia. O horário de trabalho poderá ser definido 

pelo/a pesquisador/a e negociado com o docente. 

 

Período:  

A contratação será feita pelo prazo de 5 (cinco) meses, de agosto a dezembro 

de 2022.  

 

Remuneração:  

O/a pesquisador/a será remunerado/a no valor mensal de R$ 2.965,00 (dois 

mil, novecentos e sessenta e cinco reais).  

 

Processo Seletivo:  

1. Análise de perfil  

As inscrições deverão ser feitas até às 23h59 do dia 08 de julho de 2022 por 

formulário próprio, disponível no link https://forms.gle/bgMZKewka5NMZ4Wn9, 

que solicitará dados de identificação, formação acadêmica, experiência 

profissional e CV.  

2. Entrevista remota por meio da plataforma Zoom em data e hora a serem 

agendados (se for necessário). 

https://forms.gle/bgMZKewka5NMZ4Wn9


 
 

 

Disposições Finais:  

Caso deseje entrar em contato, solicitamos que encaminhe um e-mail para 

njrd.direitosp@fgv.br.  

As inscrições recebidas em desconformidade com as orientações deste Edital 

não serão consideradas.  

Toda comunicação com os/as candidatos/as será realizada via e-mail.  

  

São Paulo, 21 de junho de 2022.  

NÚCLEO DE JUSTIÇA RACIAL E DIREITO 

mailto:njrd.direitosp@fgv.br

