Supremo em Pauta
Processo Seletivo - Vaga em Pesquisa
A Escola de Direito de São Paulo (“FGV Direito SP”) abriu processo seletivo para a contratação de 3
(três) pesquisadores (as), que integrarão o Supremo em Pauta. Duas das vagas estão vinculadas ao
projeto de Reformas Institucionais no STF e a outra ao Projeto Supremo Democrático. As informações
a respeito de cada uma delas estão detalhadas abaixo.
I- RESUMO DAS VAGAS:
n°
de vagas

Descrição Resumida

01 (uma)

Pesquisador(a) da Graduação
em Direito

01 (uma)
01 (uma)

Regime de
Contratação

Projeto
Reformas
Institucionais no STF

Bolsista de Pesquisa

Pesquisador(a) da PósGraduação em Direito e áreas
afins

Reformas
Institucionais no STF

Bolsista de Pesquisa

Pesquisador (a) Mestre ou
Mestrando(a)

Supremo Democrático

Autônomo

Período total
de
contratação
6 (seis)
meses,
renováveis
6 (seis)
meses,
renováveis
6 (seis) meses

Horas de Dedicação

30 horas semanais

30 horas semanais
25 horas semanais

A) Vaga de Pesquisador (a) da Graduação em Direito para o Projeto Reformas Institucionais no STF:
Graduando (a) em Direito que esteja cursando o 2º, 3 º ou 4 º an o.
Requer-se dos (as) candidatos (as):
 interesse em pesquisar o Supremo Tribunal Federal;
 conhecimento básico em direito constitucional;
Serão considerados diferenciais relevantes:
 conhecimento avançado em Excel;
 conhecimento no manuseio de ferramentas de mídias (blogs, facebook e twitter).

B) Vaga de Pesquisador (a) da Pós-Graduação para o Projeto Reformas Institucionais no STF:
Pós-Graduando (a) em Direito, Ciências Sociais e Administração Pública.
Requer-se dos (as) candidatos (as):
 experiência prévia com pesquisa em Direito.
Será considerado diferencial relevante:
 conhecimento em Excel;
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C) Vaga de Pesquisador (a) para o Projeto Supremo Democrático:
Mestre ou Mestrando (a) em Direito.
Requer-se dos (as) candidatos (as):
 experiência prévia com pesquisa em Direito
Será considerado diferencial relevante:
 conhecimento avançado em Excel;

II - CONTRATAÇÃO:
As contratações para as vagas de Pesquisadores (as) serão feitas com prazo determinado de 6 (seis)
meses, sendo possível a renovação nos casos indicados na tabela acima, com a entrega de produtos
como relatórios de pesquisa e participação em reuniões e eventos.
III - PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:
Para a participação neste processo seletivo, os documentos abaixo deverão ser enviados para o e-mail
supremoempauta@fgv.br com o título PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO EM PESQUISA _A, no caso do
interesse pela vaga de graduação, PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO EM PESQUISA _B, no caso de
interesse pela vaga de pós-graduação e PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO EM PESQUISA _C no caso de
interesse pela vaga de mestre/mestrando.
A data limite para inscrição é 28 de setembro de 2017.
Relação de Documentos a serem encaminhados:
(i)
(ii)

Currículo atualizado
Carta de Motivação - sendo um texto de até uma página (arial 12, espaçamento 1,5),
indicando as razões pelas quais há interesse pela vaga e destacando as experiências
acadêmicas e/ou profissionais que entende que mais poderão contribuir para a pesquisa.

Caso haja interesse em participar do processo seletivo em mais de uma vaga, os mesmos documentos
devem ser encaminhados em mensagens distintas, com as denominações indicadas neste item III. A
eventual contratação, no entanto, é limitada a apenas uma vaga, não sendo possível cumular
contratações.
IV- PROCESSO SELETIVO:
A primeira etapa consistirá na análise dos documentos indicados no item anterior. As pessoas préselecionadas neste primeiro momento serão convocadas para a etapa de entrevistas. Os (as)
candidatos (as) serão convocados (as) por intermédio do e-mail utilizado para o envio dos documentos.
São Paulo, 19 de setembro de 2017.

Eloísa Machado e Rubens Glezer
Professores e Coordenadores do Supremo em Pauta-FGV Direito SP.
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