
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PÓS DOUTORADO (2021) 

Projeto: Promovendo a igualdade de gênero entre adolescentes e jovens a partir de Observatórios de 

Direitos Humanos no ambiente escolar 

Organizações envolvidas: Escola de Comunicações e Artes da USP; Núcleo de Estudos da Violência 

da USP 

Responsável: Prof. Dr. Vitor Souza Lima Blotta 

 

O presente edital visa à seleção de uma/um bolsista de pós-doutorado para projeto 

“Promovendo a igualdade de gênero entre adolescentes e jovens a partir de Observatórios de 

Direitos Humanos no ambiente escolar”, ligado ao programa dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP e implementado pelo 

Projeto Observatório de Direitos Humanos em Escolas (PODHE) do Núcleo de Estudos da Violência 

(NEV) da USP.  

Trata-se de um projeto de educação em direitos humanos junto a estudantes e profissionais da 

escola no âmbito da educação pública do município de São Paulo, cujo objetivo é auxiliar na 

promoção da igualdade de gênero e prevenção a distintas formas de violência que afetam 

diferentemente meninas e meninos, mulheres e homens.  

A(o) bolsista desenvolverá e implementará pesquisa de pós-doutorado visando investigar 

problemas teóricos e empíricos relacionados ao projeto, que poderão envolver temas como: educação 

em direitos humanos, observatórios de direitos humanos, igualdade de gênero e educação popular e 

democrática em espaços escolares, entre outros, sob a supervisão do professor responsável e das/os 

demais pesquisadoras/es.  

 

I- INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA 

 Há 1 (uma) bolsa de pós-doutorado disponível, que será fornecida pela Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária da USP, no valor mensal de R$ 3.800,00, com previsão de duração 

de 11 meses, de 20 outubro de 2021 a 15 setembro de 2022.  

II - ATIVIDADES DA(O) BOLSISTA 

A(o) bolsista terá dedicação de 40 (quarenta) horas semanais ao projeto, que será realizado 

inicialmente à distância e dadas condições favoráveis em relação à pandemia de Covid-19, 

presencialmente na sede do Núcleo de Estudos da Violência da USP, na Escola de Comunicações e 

Artes e nas escolas parceiras do projeto. Além de cumprir as atividades específicas de seu projeto de 

pós-doutorado, espera-se que a(o) bolsista participe em reuniões da equipe e comprometa-se com a 

realização das seguintes atividades: 



 

- Revisão bibliográfica sobre a temática igualdade de gênero; 

- Articulação com instituições governamentais e não governamentais de apoio à criança e ao 

adolescente com foco em igualdade de gênero, de preferência localizadas no território da escola 

parceira; 

- Planejamento das oficinas formativas com parceiros e profissionais da escola e das oficinas de 

sensibilização, formação e monitoramento com jovens e adolescentes; 

- Compartilhamento da organização do trabalho e discussão da bibliografia indicada nas reuniões de 

equipe; 

- Planejamento, execução e análise do processo de avaliação do projeto, envolvendo a construção de 

instrumentos de avaliação; 

- Produção de conteúdo digital e de comunicação sobre o processo de implementação e resultados do 

projeto; 

- Redação de relatórios científicos. 

 

III - REQUISITOS PARA OS(AS) CANDIDATOS(AS) 

A. Título de doutor(a) ou equivalente (PhD), obtido nos últimos sete anos em qualquer instituição 

acadêmica brasileira ou estrangeira devidamente reconhecida pela CAPES.  

B. Nível avançado em inglês ou outra língua além do português; 

C. Publicações acadêmicas nos últimos cinco anos, sobretudo em periódicos com avaliação por pares; 

D. Dedicar-se integralmente à pesquisa; 

E. Disponibilidade para trabalhar presencialmente na sede do NEV-USP em São Paulo, na ECA-USP 

e nas escolas parceiras do projeto (o trabalho presencial no NEV está atualmente suspenso e será 

retomado assim que as medidas de restrição estabelecidas para contenção da pandemia da COVID-19 

permitirem); 

F. Não receber outra bolsa de outra entidade, salário ou remuneração derivado do exercício de 

atividades de qualquer natureza. 

 



IV - INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

A inscrição no processo de seleção será feita a partir do envio dos documentos listados abaixo 

para o endereço de email podhe.nev@gmail.com, com o assunto “SELEÇÃO PÓS-DOUTORADO”.  

- CV Lattes (www.lattes.cnpq.br) ou Curriculum Vitae, se estrangeiro; 

- MyResearcherID e/ou MyCitation (Google Scholar); 

- Proposta de pesquisa contendo: i. Resumo; ii. Introdução e justificativa; iii. Questões de 

Pesquisa; iii. Metodologia; iv. Plano de Trabalho e Cronograma; v. Bibliografia (serão aceitas 

propostas em português, inglês ou espanhol com até 5 páginas); 

- Cópia de duas publicações de destaque (artigos, livros ou capítulos de livro). 

 

V - ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

As(os) candidatas(os) serão selecionadas(os) em duas etapas. A primeira etapa, eliminatória, 

consistirá na avaliação dos documentos enviados por email. A segunda etapa consistirá em entrevista 

(por videoconferência) junto ao Comitê de Seleção. A lista de candidatos(as) selecionados(as) para a 

segunda fase e o cronograma de entrevistas serão divulgados no site do NEV-USP e/ou enviados por 

email à(ao) candidata(o).  

 

Período de inscrição de candidaturas 07 a 14 de outubro de 2021 

Divulgação das(os) selecionadas(os) para 

entrevistas 

15 de outubro 

Período de entrevistas 18 a 19 de outubro 

Divulgação do resultado final 19 de outubro 

 

  

 

 

 

  

 

mailto:podhenev@gmail.com

