Processo Seletivo
Pesquisador(a) para o projeto de pesquisa “Políticas
Universitárias sobre Igualdade de Gênero”
O Comitê de Diversidade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP) torna pública a
presente chamada para seleção de 01 (um/a) pesquisador/a (doutorando/a ou mestrando/a) para Projeto
de Pesquisa “Políticas Universitárias sobre Igualdade de Gênero”.

Sobre a pesquisa
O Projeto visa coletar e analisar experiências de outras universidades com políticas de prevenção e combate
ao assédio e violência de gênero e outras medidas para promoção da igualdade de gênero no âmbito
universitário, bem como auxiliar o Comitê de Diversidade a esboçar uma política de igualdade de gênero no
âmbito da FGV.
A duração total do Projeto é de 03 (três) meses (abril-junho/2019). Visa-se contratar 01 (um/a) pesquisador/a
doutorando/a ou mestrando/a para auxiliar o Comitê de Diversidade da FGV Direito SP neste tema.

Perfil para candidatura e critérios de seleção
Pré-requisito: ter matrícula vigente em algum curso de pós-graduação stricto sensu (doutorado ou
mestrado), preferencialmente Direito, Ciências Sociais, Administração de Empresas, Administração Pública,
Políticas Públicas ou áreas correlatas.
Critérios de avaliação:


Experiência prévia em pesquisa acadêmica aplicada;



Experiência e/ou interesse no tema da pesquisa;



Inglês intermediário ou avançado (para leitura);



Disponibilidade imediata.

A Comissão de Seleção, composta por membros do Comitê de Diversidade da FGV Direito SP, deverá orientarse pelos critérios de excelência, mérito acadêmico e aderência ao projeto pedagógico da FGV Direito SP. A
Comissão de Seleção também levará em consideração o objetivo de promover a pluralidade e diversidade de
seus quadros.

Descrição das atividades
O(a) pesquisador(a) auxiliará o Comitê de Diversidade da FGV Direito SP na produção de pesquisa sobre
políticas universitárias para promoção da igualdade de gênero, com especial foco em questões de combate
e prevenção ao assédio e violência de gênero.

Carga horária
As atividades deverão ser cumpridas em aproximadamente 30 horas semanais, que compreendem tarefas
que podem ser executadas à distância combinadas com reuniões presenciais na FGV Direito SP.

Remuneração
O(a) pesquisador(a) selecionado receberá o valor mensal total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
se doutorando(a) ou de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mestrando(a), como bolsa de pesquisa.

Início das atividades
Abril de 2019, com duração de 3 (três) meses, renováveis por mais 3 (três), se necessário.

Processo seletivo
O processo seletivo será feito em duas fases:
(i)
(ii)

análise de currículo (em formato pdf) e demais informações enviadas pelo(a) candidato(a).
entrevista, somente para os candidatos pré-selecionados na primeira fase. A data limite para
encaminhamento dos materiais é 19 de março de 2019.

O currículo (em formato pdf) deve ser enviado para diversidade.direitosp@fgv.br e demais informações
devem ser fornecidas por meio do formulário disponível aqui: https://goo.gl/forms/Cviwqhu4zMDXHVAw2.
Em caso de dúvida, entre em contato conosco no e-mail: diversidade.direitosp@fgv.br.
Os(as) candidatos(as) selecionados para a segunda fase serão comunicados(as) oportunamente a respeito da
data e do horário da entrevista.

São Paulo, 8 de março de 2019.

