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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO 

DE PESQUISA “MAPEAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE TRABALHO NO BRASIL” 

 

 

COORDENAÇÃO: PROFA. DRA. RENATA DUTRA  

EQUIPE: Professores Gabriela Delgado (ABET/UnB), Cecília Lemos (UDF/ABET), 

Noemia Porto (ABET/IDP), Renata Dutra (ABET/UnB), e Ricardo Festi (ABET/Unb). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: DIRETORIA2023@GMAIL.COM 

INSCRIÇÕES: 15/06/2022 a 25/06/2022 

QUANTIDADE DE BOLSAS: 2 (DUAS)  

PERFIL DAS BOLSAS:  

• UMA BOLSA DE MESTRADO NO VALOR DE R$ 1.500,00, PARA VIGER POR 18 

MESES, NO PERÍODO DE 1/7/2022 A 30/9/2023 

• UMA BOLSA DE DOUTORADO, NO VALOR DE R$ 2.200,00, PARA VIGER POR 

12 MESES, NO PERÍODO DE 1/10/2022 A 30/9/2023 

 

• A chamada é voltada para estudantes de mestrado e doutorado regularmente 

matriculados/as na Universidade de Brasília. Os/as interessados/as, após leitura atenta dessa 

chamada, deverão enviar para o e-mail diretoria2023@gmail.com uma carta de intenções, 

contendo no máximo duas páginas, na qual constem as razões do seu interesse em participar do 

projeto, seus prévios contatos com os temas envolvidos e as habilidades específicas requeridas 

nessa chamada, currículo resumido, disponibilidade de carga horária para dedicação ao projeto, 

bem como a indicação de qual perfil de bolsa interessa.  

• Os/as candidatos/as habilitados/as nessa fase deverão participar de uma entrevista com a 

equipe que coordena o projeto, entre os dias 28 e 29 de junho de 2022, em formato presencial.  

• O resultado da seleção será disponibilizado no dia 30/6/2022.  
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• Após a divulgação do resultado, os/as candidatos/as, em diálogo com a equipe, terão 5 

dias para a elaboração do plano de trabalho a ser executado no período da bolsa. 

 

 

 RESUMO DA PROPOSTA DE PESQUISA 

 

O objetivo principal do presente projeto, constituído em pareceria entre a Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) e a Universidade de Brasília (UnB), por meio 

da Faculdade de Direito, é mapear, sistematizar e divulgar as investigações sobre o tema 

trabalho que estão sendo realizadas no Brasil. Será formada uma equipe, liderada pelos 

Professores Renata Dutra (ABET/UnB), Noemia Porto (ABET/IDP), Gabriela Delgado 

(ABET/UnB), Cecília Lemos (UDF/ABET) e Ricardo Festi (ABET/Unb), com o auxílio 

de 4 (quatro bolsistas) de pesquisa e apoio técnico, para a coleta de informações, 

pesquisas, bases de dados e publicações, a serem organizadas de acordo com as diversas 

temáticas abrangidas pelo chamado mundo do trabalho, e divulgadas por diferentes 

meios. Os principais produtos previstos para o projeto e sua equipe são: organizar e 

alimentar o site da ABET com as informações colhidas em bancos de dados de 

instituições de pesquisa, revistas científicas e na mídia; organizar e divulgar notícias, 

boletins, pesquisas e outros instrumentos que potencializem a disseminação dos debates 

e produção científica entre estudiosos do mundo do trabalho, instituições e público em 

geral; ajudar a planejar e executar atividades públicas, debates e encontros que possam 

contribuir com os objetivos desse projeto, particularmente o Encontro Nacional da ABET, 

que será realizado na UnB, em setembro de 2023, e constituirá um importante espaço para 

divulgação dos resultados alcançados. Esta empreitada será realizada ao longo de 24 

meses, com início em janeiro de 2022 e final em dezembro de 2023. 

 

ATIVIDADES  

Organizar e alimentar o site da ABET com as informações colhidas em bancos de dados 

de instituições de pesquisa, revistas científicas e na mídia; organizar e divulgar notícias, 

boletins, pesquisas e outros instrumentos que potencializem a disseminação dos debates 

e produção científica entre estudiosos do mundo do trabalho, instituições e público em 

geral; ajudar a planejar e executar atividades públicas, debates e encontros que possam 
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contribuir com os objetivos desse projeto, particularmente o Encontro Nacional da ABET, 

que será realizado na UnB, em setembro de 2023.  

 

O levantamento envolve esforço de análise individual de cada estudante engajado/a, 

seguido de discussão coletiva sobre o material sistematizado, e de revisão do material 

para posterior alimentação da página da ABET e nas redes sociais. A articulação entre o 

levantamento documental e as discussões teóricas contempladas no projeto podem se 

desdobrar, também, na produção de textos acadêmicos e de divulgação, para divulgação 

no âmbito das redes sociais e sites vinculados ao projeto. Todo o esforço de mapeamento 

realizado culminará na organização do XVIII Encontro Nacional da ABET, que 

acontecerá em Brasília, na UNB, em setembro de 2023.  

 

 

REQUISITOS FORMAIS PARA SER BOLSISTA  

a) Ser estudante de mestrado ou doutorado regularmente matriculado/a na Universidade de 

Brasília; 

b) Não possuir vínculo familiar com o(a) coordenador(a) do Projeto;  

c) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de pesquisa do 

Projeto, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral;  

d) Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos 

assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas;  

e) Apresentar o Termo de Compromisso de Pesquisador/Estudante e elaborar, em 

conjunto com a equipe, o respectivo plano de trabalho;  

 

OUTROS REQUISITOS PARA O BOLSISTA:  

a) interesse nas disciplinas relacionadas ao mundo do trabalho;  

b) interesse para acompanhar, analisar e sistematizar dados sobre o mundo do trabalho e 

respectivos estudos científicos, para difusão no site e em redes sociais;  

c) interesse na produção de textos analíticos e sintéticos sobre o tema do projeto;  

d) habilidade com alimentação de sites e redes sociais; 

e) experiência e habilidade para organização de eventos acadêmicos. 

 


