EDITAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS
SOCIAIS/CCH/UENF
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, por meio do Projeto “Mulheres na Pesca: Mapa de
conflitos socioambientais em municípios do norte fluminense e baixadas litorâneas”, em
parceria estabelecida com a Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica da
UFRRJ – FAPUR e o Fundo Brasileiro para Biodiversidade – FUNBIO, informa que
estão abertas as inscrições para o pleito de Bolsas de Estudo em diferentes níveis, a saber:

DAS VAGAS E BOLSAS
Pós-Doutorado
•

Número de vagas: 01 (uma).

•

Período: duração de 12 meses.

•

Valor Mensal da Bolsa: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

•

Início da vigência: 06 de fevereiro de 2018.

Requisitos e Perfil Vaga:
1.1. Possuir título de Doutor(a) em antropologia, educação, história, sociologia,
comunicação social ou áreas afins incluindo programas interdisciplinares, obtido em
curso avaliado pela CAPES e /ou reconhecido pelo CNE/MEC;
1.2. Possuir conhecimento comprovado e perícia em trabalho de campo em comunidades,
com ênfase em temas gênero e/ou socioambientais e, preferencialmente, experiência
comprovada em metodologias de pesquisa audiovisual.
1.3. Não possuir vínculo empregatício, passar a residir durante o período de vigência da

bolsa, em caso de aprovação, na cidade de Campos dos Goytacazes e ter disponibilidade
de 40 horas semanais para as atividades do projeto.
1.4. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.
2. Iniciação Científica
•

Número de vagas: 05 (cinco).

•

Período: duração de 12 meses.

•

Valor Mensal da Bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

•

Início da vigência: 06 de fevereiro de 2018.

Requisitos e Perfil 1 (Número de vagas: 02)
2.1. Estar matriculado (a) em curso de Ciências da Computação;
2.2. Ter experiência em suporte de informática, elaboração de Home Page e
conhecimentos aprofundados em pacote Microsoft Office;
2.3. Não possuir vínculo empregatício, residir na cidade de Campos dos Goytacazes e ter
disponibilidade de dedicação de 20 horas semanais às atividades do projeto.
Requisitos e Perfil 2 (Número de vagas: 03)
2.1. Estar matriculado (a) nos cursos de Administração Púbica, Ciências Sociais,
Engenharia de Produção, Licenciaturas, Pedagogia, e áreas afins.
2.2. Possuir conhecimentos em word e/ ou excel;
2.3. Não possuir vínculo empregatício, residir na cidade de Campos dos Goytacazes e
ter disponibilidade de dedicação de 20 horas semanais às atividades do projeto.
DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS
Inscrições de 10 a 29 de janeiro de 2018, das 14h às 18h, na Sala 101 do Prédio do CCH
na UENF, endereço: Projeto Mulheres na Pesca. Centro de Ciências do Homem;

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Av. Alberto Lamego, 2000
–sala 101 - Parque Califórnia; Campos dos Goytacazes - RJ CEP: 28013-602.

Os candidatos também poderão se inscrever por e-mail.
Endereço eletrônico para envio da documentação: projetomulheresnapesca@gmail.com
No ato da inscrição o candidato à bolsa de pós-doutorado deverá entregar e/ou enviar:
a)

Cópia do diploma de doutorado ou ata de defesa da tese

b)

Cópia de RG e CPF

c)

Currículo Lattes, atualizado nos últimos seis (06) meses

d)

Plano de trabalho, de no máximo duas páginas, elaborado a partir do resumo do

projeto (Anexo) contemplando possíveis atividades no projeto.
Os candidatos selecionados para a entrevista deverão apresentar o diploma de
doutorado ou ata de defesa da tese, mais os documentos comprobatórios do Currículo
Lattes nessa ocasião.

No ato da inscrição o candidato a bolsa de IC deverá entregar e/ou enviar:
a)

Cópia de RG e CPF

b)

Comprovante de matrícula

c)

Currículo Lattes, atualizado nos últimos seis (06) meses

d)

Plano de trabalho, de no máximo uma página, elaborado a partir do resumo do

projeto (Anexo) contemplando possíveis atividades no projeto.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O processo seletivo a bolsas, a que se refere este edital, será realizado em duas etapas:
análise do Plano de Trabalho e Currículo Lattes, e a segunda etapa composta por
realização de entrevistas.

Primeira etapa: Avaliação do plano de trabalho e do Currículo.
- O plano de trabalho dos candidatos a ser desenvolvido durante a vigência da bolsa, será
avaliado pela comissão coordenadora do projeto.
- O currículo Lattes atualizado do candidato será avaliado e pontuado conforme
documentação apresentada de acordo com os seguintes critérios: trajetória acadêmica;
experiência profissional e produção científica.
Divulgação do resultado da 1ª etapa: 31/01/2018 no site da UENF e na página do
Facebook do Projeto.

Segunda etapa: Realização de entrevistas.
Durante a entrevista o candidato será arguido sobre o plano de trabalho.
Para aprovação o candidato deverá obter a nota mínima de 07 (sete) pontos numa
pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), somados os pontos das duas etapas.
No caso de mais de um candidato aprovado, será considerada a classificação dos mesmos
em ordem de pontuação. No caso de empate, o critério de desempate será a pontuação
alcançada pelo candidato no plano de trabalho.
Conforme determinação da comissão coordenadora, as entrevistas para candidatos/as
ainda não residentes na região poderão ser realizadas via Internet/Skype.
Realização da 2ª etapa: 02/02/2018 na Sala 101 do Prédio do CCH na UENF

RESULTADO FINAL
O resultado final da seleção será no dia 05 de fevereiro de 2018, no site da UENF e na
página do Facebook do Projeto.

DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO POS-DOUTOR SELECIONADO
- Durante sua permanência no Programa o pós-doutorando o bolsista deverá participar da
vida acadêmica do PPGPS em atividades tais como: seminários, bancas de dissertação e

qualificação, palestras, ministrar disciplinas na graduação e/ou pós-graduação, cursos de
extensão etc.
- Escrever e publicar artigos científicos em revistas de reconhecida importância para a
linha de pesquisa em coautoria com o supervisor ou demais membros do Projeto.
- Toda a produção intelectual do pós-doutorado durante sua permanência no Programa
deverá fazer referência ao seu vínculo com o Projeto Mulheres na Pesca
(FAPUR/FUNBIO/UENF).
- Posteriormente à sua aprovação e de acordo com o projeto de pesquisa apresentado, a
Comissão Coordenadora indicará um docente do projeto como Supervisor do estágio Pósdoutoral.

Campos dos Goytacazes, 16 de janeiro de 2018.

Comissão Coordenadora
Prof.ª Silvia Alicia Martinez (LEEL) - Coordenadora
Cíntia Rodrigues Bach (LEEA)
Prof.ª Joseane Souza (LGPP)
Prof. Marcelo Carlos Gantos (LEEA)
Prof. Roberto Dutra (LGPP)

ANEXO
1.

Resumo Executivo do Projeto Mulheres na Pesca: mapa de conflitos

socioambientais em municípios do norte fluminense e das baixadas litorâneas.
O projeto visa, ao longo de vinte e quatro meses, elaborar e disponibilizar uma cartografia
dos conflitos socioambientais que vivem no cotidiano as mulheres das comunidades
pesqueiras de sete municípios que compõem as mesorregiões das baixadas litorâneas e
do norte do Estado do Rio de Janeiro: São Francisco de Itabapoana, Campos dos
Goytacazes, São João da Barra, Macaé, Quissamã, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Este
mapa contempla o labor científico e técnico de levantamento, caracterização descritiva,
representação cartográfica georreferenciada e disponibilização eletrônica dos dados e
informações dos principais conflitos socioambientais que envolvem a participação das
mulheres. Além do mapeamento, será realizada uma síntese analítica dos casos
identificados na área de estudo. Inicialmente, será elaborada revisão bibliográfica e estado
da arte sobre a temática do conflito social e socioambiental, relações de gênero e condição
feminina na pesca no Brasil, com a finalidade de atualizar a discussão e alcançar um
arcabouço conceitual comum que permita discutir e definir as categorias basilares do
estudo. Serão analisados, a seguir, dados secundários, tendo como repositório principal o
“Censo Pescarte”, survey fruto do mapeamento socioeconômico de indivíduos
pertencentes à categoria de pescadores artesanais e seus familiares, realizado entre os
anos de 2014 e 2016 nos municípios propostos na presente pesquisa (Timóteo, 2014;
2016). A partir desse repositório serão identificadas, caracterizadas e contextualizadas as
condições de vida das mulheres pescadoras e reconhecidos os principais conflitos
vinculados à condição feminina. Complementarmente, serão utilizados os Censos
Demográficos do IBGE (anos 1991, 2000 e 2010) e outras fontes secundárias. O conjunto
dos dados quantitativos tratados indicarão conflitos, os quais serão validados no campo
por meio de pesquisa qualitativa em uma segunda etapa do projeto. Por fim, serão

selecionados os casos mais representativos de cada município para um aprofundamento
em forma de testemunho (audiovisual) para compor a cartografia. Além da construção de
um banco de dados temático e a disponibilização eletrônica da representação cartográfica
da informação processada, espera-se como produtos: a realização de dois Seminários; a
realização e divulgação de uma coletânea de artigos científicos analisando o quadro
teórico conceitual, os principais resultados obtidos; e, por último, contribuir com a
formação de recursos humanos durante a pesquisa.

