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PROCESSO SELETIVO 

 

O Núcleo Direito e Economia Política (NUDEP) anuncia a abertura de processo seletivo 

para contratação de um(a) pesquisador(a) estagiário(a) de pós-graduação. 

Os dados coletados serão usados exclusivamente para o processo seletivo e serão 

deletados após o seu encerramento. 

 

Descrição da vaga 

A vaga é destinada a alunas(os) atualmente vinculadas(os) a programas de pós-

graduação stricto sensu em Direito ou em outras ciências sociais que autorizem a 

realização de estágio. O Núcleo de Direito e Economia Política (NUDEP) tem como foco 

a pesquisa e o debate sobre as relações entre Direito e economia política, situando o 

Direito nas relações entre o Estado, a política e o mercado. Para mais informações sobre 

o núcleo, ver: https://direitosp.fgv.br/nucleos-de-pesquisa/nucleo-direito-economia-

politica-nudep  

É esperado que o(a) pesquisador(a) apoie a estruturação e organização burocrática do 

Núcleo e de seus projetos, bem como desenvolva pesquisas e projetos acadêmicos. Em 

especial, espera-se que o(a) pesquisador(a) atue em todas as funções do grupo de 

estudos sobre Direito e Economia Política, incluindo a seleção de leituras e participação 

nos debates mensais; auxilie os professores coordenadores do Núcleo em suas 

pesquisas, disciplinas oferecidas aos alunos da FGV Direito SP, bem como na 

preparação de artigos acadêmicos, jornalísticos e palestras. 

 

https://direitosp.fgv.br/nucleos-de-pesquisa/nucleo-direito-economia-politica-nudep
https://direitosp.fgv.br/nucleos-de-pesquisa/nucleo-direito-economia-politica-nudep
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Como se candidatar 

É preciso preencher o formulário por meio do link: https://forms.office.com/r/b6fNTAceG1 

 

Perfil da(o) candidata(o) 

Alunas(os) atualmente inscritos em Programas de Pós-Graduação stricto sensu em 

Direito ou em outras ciências sociais. Será dada preferência para mestrandas(os) e 

doutorandas(os) nos anos iniciais de ingresso. 

 

Prazo de envio das candidaturas 

Fim do prazo: 23h59 do dia 09/09/2022 (sexta-feira). Candidaturas enviadas fora desse 

período serão desconsideradas. 

 

Fases do processo seletivo 

A primeira fase do processo seletivo consiste na análise de currículos e informações. 

As(os) candidatas(os) selecionadas(os) participarão da segunda fase que será realizada 

por meio de entrevistas virtuais. 

  

Previsão de realização de entrevistas 

As entrevistas ocorrerão entre os dias 12 e 16 de setembro. 

https://forms.office.com/r/b6fNTAceG1
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Carga horária 

São previstas 30 horas semanais (ou 6h por dia), em regime de bolsa de estágio para 

mestrandas(os) e 20 horas semanais (ou 4h por dia) para doutorandas(os), com 

possibilidade de ampliação para 30 horas semanais em 2023, dependendo de prévio 

combinado com o(a) pesquisador(a) estagiário(a) e disponibilidade orçamentária.  

  

Remuneração mensal 

Bolsa-auxílio de R$ 3.450,00 para mestrandas(os) em regime de 30 horas semanais e 

R$ 3.680,00 para doutorandas(os) em regime de 20 horas semanais, com possibilidade 

de aumento proporcional em 2023, caso o número de horas semanais possa ser 

ampliado, a combinar com o(a) pesquisador(a) e condicionado à disponibilidade 

orçamentária. 

  

Previsão de início 

A combinar, com preferência por disponibilidade imediata.  

  

Diferenciais no processo seletivo 

Experiência prévia com pesquisa acadêmica profissional (bolsas e editais de pesquisa, 

iniciação científica, participação em grupos de pesquisa, organização de eventos 

acadêmicos) e interesse na literatura sobre Direito e Economia Política, e nas áreas 



 

Página 4 de 4 

específicas do NUDEP. Para mais informações, acesse a página do Núcleo: 

https://direitosp.fgv.br/nucleos-de-pesquisa/nucleo-direito-economia-politica-nudep 

 

Trabalho remoto, híbrido ou presencial 

A combinar. É esperado que o(a) pesquisador(a) compareça aos encontros presenciais 

do NUDEP. Se o estágio ocorrer de forma presencial ou no formato híbrido, há 

pagamento de Vale Transporte e Vale Refeição.  

https://direitosp.fgv.br/nucleos-de-pesquisa/nucleo-direito-economia-politica-nudep

