CHAMADA PÚBLICA
CONTRATAÇÃO DE PESQUISADORES(AS)

O Núcleo de Justiça e Constituição (NJC) da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
(FGV Direito SP) convida a todas e a todos a participarem do processo seletivo de contratação de
pesquisadores(as) para trabalharem no projeto: “Autonomia e Funcionamento do Ministério Público na
Atuação em Políticas Públicas”.
1. VAGAS E PERFIL
Nº Vagas
1 (uma vaga)

2 (duas vagas)

Cargo e Nível de
Formação
Pesquisador(a) Sênior –
pós-graduado(a) ou pósgraduando(a) estrito sensu
Pesquisador(a) Jr. –
cursando graduação

Remuneração
Mensal
R$ 3.400,00

Dedicação
Semanal
30h

Período de
Contratação
6
meses
renovável

R$ 1.000,00

30h

12 meses – não
renovável

–



São um total de 3 (três) vagas. Sendo 1 (uma) para mestres(as) ou doutores(as) e 2 (duas) para
graduandos(as) na área de Direito, Ciências Sociais, Administração Pública ou outras correlatas.



Das 30 horas semanais, até 6 horas deverão ser cumpridas presencialmente para realização de reuniões,
conforme disponibilização pela coordenação do NJC.



O modelo de contratação é de pesquisador(a) bolsista, não havendo outros benefícios.



Pesquisador(a) Sênior: buscamos pessoas com experiência relevante em pesquisas relacionadas ao
Ministério Público, preferencialmente empíricas. Também buscamos pessoas com experiência relevante
em pesquisa empírica documental, principalmente jurisprudencial.



Pesquisador(a) Júnior: buscamos pessoas com conhecimento e interesse em pesquisas empíricas.
Experiência anterior é desejável (iniciação científica, cursos de formação, monografias, entre outros).

2. A PESQUISA
 A pesquisa visa a estudar o Ministério Público a partir de sua atuação em determinadas políticas públicas.
Para que essa análise seja viável, será feita a análise especificamente do Ministério Público de São Paulo
quando da sua atuação em duas políticas públicas: saúde e meio ambiente, por meio dos instrumentos
jurídicos que garantem poder de ingerência e regulação a esse órgão, o Termo de Ajustamento de Conduta
e o Inquérito Civil.
 A pesquisa tem previsão de 2 (dois) anos, mas ocorrerá em etapas semestrais, renováveis. Entretanto, a
vaga de pesquisador(a) júnior é de 12 (doze) meses, sem renovação, e a vaga de pesquisador sênior poderá
ser renovada após 6 (seis) meses.
3. ATRIBUIÇÕES
 Pesquisador(a) Sênior
a) Pesquisar e auxiliar na coordenação da respectiva pesquisa
i. Levantar dados.
ii. Organizar as planilhas e auxiliar na codificação.
iii. Executar a pesquisa e supervisionar a produção dos(as) pesquisadores(as) júnior.
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iv.
Escrever relatórios, artigos, papers e outros trabalhos.
b) Participar das atividades regulares do NJC.
c) Participar e auxiliar na organização das reuniões e dos eventos.


Pesquisador(a) Júnior
a) Pesquisar
i. Levantar dados documentais.
ii. Organizar as planilhas e auxiliar na codificação.
iii. Executar as atividades planejadas pela coordenação da pesquisa.
iv.
Auxiliar na escrita de relatórios, artigos, papers e outros trabalhos.
b) Participar das atividades regulares do NJC.
c) Participar e auxiliar na organização das reuniões e dos eventos.

4. PROCESSO SELETIVO
 Prazo de Inscrição: 5 a 12 de agosto de 2019, até ás 23h59.
 Documentos: todos os documentos devem ser enviados em formato PDF para: njc.direitosp@fgv.br
I.
Currículo simples, de até 2 páginas, com link para o Currículo Lattes.
II.
Enviar trabalho que tenha produzido na área da pesquisa ou outro trabalho empírico (apenas para
pesquisador(a) sênior; no caso de pesquisador(a) jr, se tiver trabalho empírico feito, deve
encaminhar também).
 Etapas
I.
Análise documental – até 16/08/2019.
II.
Entrevistas – entre 22 e 23 de agosto de 2019.
São Paulo, 5 de agosto de 2019
Coordenação NJC
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