Processo Seletivo
Pesquisadora ou pesquisador para o projeto “Democracia e Representação na Eleições
de 2018: campanhas eleitorais, financiamento e diversidade de gênero”
A Escola de Direito de São Paulo (FGV DIREITO SP), em projeto de pesquisa financiado pelo Fundo
de Pesquisa Aplicada da FGV (FPA-FGV), realizado em parceria com o Centro de Política e
Economia do Setor Público (CEPESP), torna pública a presente chamada para seleção de 01
pesquisadora ou pesquisador (nível mínimo: mestranda/o).

Sobre a pesquisa
O Projeto visa examinar a inserção das mulheres no processo eleitoral, levando em consideração
seus perfis, o cumprimento dos percentuais mínimo e máximo de candidaturas de cada sexo
(cotas), o cumprimento das regras relativas ao financiamento de campanhas (Fundo Partidário e
FEFC) e desenvolvimento de campanha em redes sociais (Facebook) ao longo do processo eleitoral
de 2018. A ideia central é compreender quais os entraves para que as mulheres participem da
política e identificar como as regras jurídicas vigentes podem ajudar ou impedir a maior
participação das mulheres.

Perfil para candidatura e critérios de seleção
Pré-requisito: estar matriculada(o) em programa de pós-graduação stricto sensu (nível mínimo
requerido: mestrado) ou já ter concluído mestrado ou doutorado, preferencialmente em Direito,
Ciências Sociais ou áreas afins.
Critérios de seleção:
▪ Experiência prévia em pesquisa acadêmica;
▪ Experiência e/ou interesse no tema da pesquisa, sendo que experiência prévia em
pesquisas nas áreas de gênero e raça são um diferencial;
▪ Boa capacidade de gestão de dados (busca, elaboração e análise de dados em
ferramenta Excel ou similar), sendo que conhecimento de software de análise qualitativa
de dados (Atlas.ti, Nvivo ou similar) são um diferencial;
▪ Disponibilidade imediata.
▪ Disponibilidade para viagens (interior de SP e Brasília) para a realização de pesquisa de
campo.
A seleção levará em consideração o objetivo de promover a pluralidade e diversidade de seus
quadros.

Descrição das atividades
A/o pesquisadora/pesquisador auxiliará na coleta de dados primários relativos às eleitas e eleitos
para a Câmara Federal nas eleições de 2018 e em pesquisas sobre decisões judiciais relativas às
regras eleitorais que afetam as candidaturas de mulheres. A/o contratada/o poderá também ser
designado para realização de viagens para realização de pesquisa de campo.

Carga horária e remuneração
O regime de dedicação previsto é de 20 horas semanais, compreendendo algumas tarefas que
podem ser realizadas à distância e algumas que deverão ser presenciais.
A remuneração é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como bolsa de pesquisa.

Início das atividades
Outubro de 2019, com duração de 10 meses.

Processo seletivo
O processo seletivo será feito em duas fases:
1. Análise de currículo lattes e demais informações enviadas pela candidata ou candidato
pelo link abaixo até 18/9/2019;
2. Entrevista com candidatas/os selecionados na primeira fase.
As candidatas e candidatos deverão preencher, obrigatoriamente, todas as informações
constantes do formulário disponível no seguinte link: https://forms.gle/fB2jKTN1JSpJW8JC9

Em caso de dúvida, entre em contato com Hannah Aflalo pelo e-mail: hannah.aflalo@fgv.br
O prazo para inscrição se encerra às 23:59 do dia 18/09/2019 (quarta-feira) e as candidatas e
candidatos selecionados para a fase de entrevista serão comunicadas(os) oportunamente a
respeito da data e horário da mesma.
São Paulo, 04 de setembro de 2019.

