
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) 
 
Edital de Seleção de Bolsistas de Treinamento Técnico (TT3) FAPESP 

Projeto Observatório de Direitos Humanos nas Escolas (PODHE). Programa de 
Educação do CEPID NEV-USP (proc. FAPESP n.	2013/07923-7) 

Professor Responsável: Sérgio Adorno 

Descrição: Processo seletivo para duas bolsas de Treinamento Técnico III da 
FAPESP para atividades de organização e execução do projeto Observatório de 
Direitos Humanos nas Escolas (PODHE), no âmbito dos projetos de educação do 
CEPID NEV-USP, conforme plano de trabalho abaixo. A seleção terá duas fases: 1ª 
(eliminatória) - avaliação de histórico escolar, curriculum vitae e carta de interesse; 2ª 
– entrevista presencial com o professor responsável ou pesquisadores designados.  

Requisitos para os(as) candidatos(as) 

Graduados(as) em Ciências Sociais, Pedagogia, Artes ou áreas afins, sem vínculo 
empregatício, com dedicação de 40 horas semanais às atividades de apoio projeto, de 
acordo com o plano de trabalho abaixo. Segundo a FAPESP, o tempo de bolsa TT-3 
será descontado no caso do interessado vier a usufruir de Bolsa de Mestrado ou 
Doutorado Direto. São aguardadas habilidades básicas em produção de texto, 
articulação com instituições escolares, planejamento e execução de oficinas de 
produção de dados, educação para os direitos e expressão artística e cultural, além de 
comprovado interesse pela pesquisa e intervenção na área de educação e educação em 
direitos humanos. 

Período: 12 meses. Início: 04 de fevereiro de 2019. Quantidade de bolsas: 2;  

Valor da bolsa: R$ 1.228,40 mensais.  

Documentos para inscrição: cópia simples de histórico escolar, curriculum vitae e 
carta de interesse (escrita no corpo do e-mail de inscrição). Enviar email para 
nevselecao@gmail.com com título: inscrição PODHE. 

Data máxima para inscrição: 25/01/2019 

Data de aviso de aprovados(as) para entrevista (por email): 29/01/2019 

Data das entrevistas: 31/01/2019 das 10h-12h30s;  

Data de aviso de aprovados(as) na seleção (por email): 01/02/2019  



Plano de Trabalho para Bolsa de Treinamento Técnico – TT3 FAPESP 

TT3 - Bolsa de Treinamento Técnico para Projeto de Educação em Direitos 

Humanos 

Resumo: Trata-se de bolsa de treinamento para projeto de educação em direitos 

humanos, pelo qual o(a) bolsista realizará atividades de organização, coordenação e 

execução de atividades do projeto Observatório de Direitos Humanos nas Escolas 

(PODHE), no âmbito das atividades de educação do programa do CEPID NEV-USP 

“Construindo a Democracia no Dia a Dia: Direitos Humanos, Violência e Confiança 

Institucional” O(a) bolsista deve ter experiência com projetos de educação formal e 

não formal em escolas e organizações sociais e públicas, preferencialmente projetos 

ligados a cidadania, direitos humanos e cultura de paz.  

Descrição do Plano 

Lista de atividades específicas 

O(A) bolsista terá dedicação de 40 horas semanais ao treinamento, as quais cumprirá 

no Núcleo de Estudos da Violência da USP ou remotamente, após cronograma 

planejado com o professor responsável. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

- Ligação, contato e reuniões com escolas públicas de São Paulo a fim dar 

continuidade ao projeto de Observatórios de Direitos Humanos; 

- Planejamento, organização e execução das oficinas do Observatório, propondo 

atividades e contatando os profissionais e participantes. 

- Produção de atas de reunião e relatórios de trabalho do projeto; 

- Produção de conteúdo digital e comunicação com os participantes do projeto; 

- Realizar leituras indicadas pela equipe e participar de reuniões cientificas do NEV-

USP a fim de tomar contato com os temas que irá trabalhar. 


