
EDITAL Nº 2/2020  

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO 

 MIGRAÇÕES E REFÚGIO: DIREITO, TRABALHO E CIDADANIA EM 
PERSPECTIVA COMPARADA” 

 

 
 

 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR 

 
 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Migrações e Refúgio: Direito, Trabalho e 

Cidadania em Perspectiva Comparada, dos Programas de Pós-Graduação em Direito 

(PPGD) e em Estudos Comparados sobre as Américas (PPGECsA) da Universidade de 

Brasília (UnB) estabelecido por meio de parceria entre a Universidade de Brasília – UnB e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, CONVIDA os(as) interessados(as) a 

apresentarem currículos nos termos aqui estabelecidos para seleção pública visando à 

contratação de pesquisadores(as), conforme detalhado a seguir. 

 
1. OBJETO 

 
 

Este Edital visa selecionar pesquisadores(as) para participarem da construção acadêmica 

e técnica do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Migrações e 

Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em Perspectiva Comparada, cujo OBJETIVO é 

o desenvolvimento de ações de capacitação e qualificação de servidores do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública que atuam diretamente com a temática migratória, com a 

finalidade de proporcionar ferramentas teórico-metodológicas que possam tanto aprimorar 

as suas ações cotidiana, quanto subsidiar elementos para inovação social de uma política 

migratória mais eficaz e eficiente, especialmente dos órgãos que lidam diretamente com as 

migrações internacionais no Brasil. Entre as suas atribuições estará a elaboração e 

disponibilização de materiais e conteúdos que facilite o aprendizado no campo das migrações 

internacionais. 

 
 



2. PROCESSO SELETIVO 

 
 

A contratação pelo presente instrumento será efetuada mediante processo seletivo 

simplificado (análise de currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq), sendo exigida 

ao(à) pesquisador(a) a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou 

científica compatível com os trabalhos a serem executados. 

 

3. DETALHAMENTO 

 
O pesquisador(a) deverá ter domínio de técnicas de pesquisa em projetos de PD e/ou PD&I.  

 

Item Modalidade Perfil do pesquisador 
Prazo de 
duração 

Candidato 
Aprovado 

I 

Apoio Técnico à 
Pesquisa, 

Desenvolvimento 
e Inovação 
(PD&I) - C 

 

Execução de atividades 
de apoio técnico a 
projetos de PD&I e 

extensão. 

 
 
Pesquisador(a) com título de no mínimo mestrado em 
qualquer área do conhecimento.  
  
Experiência em pesquisa, análise, revisão e validação 
conteúdo de EaD.   
  

 

Até 1 (um) ano, 
renovável a cada 
3 (três) meses, de 

acordo com o 
cumprimento de 

metas 

3 (três) 

II 

Apoio Técnico à 
Pesquisa, 

Desenvolvimento 
e Inovação 
(PD&I) - C 

 

Execução de atividades 
de apoio técnico a 
projetos de PD&I e 

extensão. 

Pesquisador(a) graduado com curso técnico 
profissionalizante. 
 
Experiência em pesquisa, análise e proposição de 
recursos digitais, objetos de aprendizagem e 
ferramentas para conteúdo EaD  

 

Até 1 (um) ano, 
renovável a cada 
3 (três) meses, de 

acordo com o 
cumprimento de 

metas 

1 (uma) 



III 

Apoio Técnico à 
Pesquisa, 

Desenvolvimento 
e Inovação 
(PD&I) - C 

 

Execução de atividades 
de apoio técnico a 
projetos de PD&I e 

extensão. 

Pesquisador(a) com título de no mínimo especialização 
em uma das seguintes áreas: comunicação e/ou 
informática na educação e/ou educação.  

  
Experiência em pesquisa, análise e proposição de recursos 
digitais, objetos de aprendizagem e ferramentas para 
conteúdo EaD.  

Até 1 (um) ano, 
renovável a cada 
3 (três) meses, de 

acordo com o 
cumprimento de 

metas 

1 (uma) 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

 
 

A solicitação de candidatura deve ser formalizada pelo candidato(a) por correio eletrônico, 

para o endereço migracaocurso@gmail.com anexando o currículo atualizado na Plataforma 

Lattes do CNPq com o assunto “Candidatura Edital nº 2/2020” 

 

5. CRONOGRAMA 
 
5.1 EVENTOS DATAS 
 

5.1.1. Início do envio das candidaturas 10 de junho de 2020 

5.1.2. Data limite para submissão das candidaturas 17 de junho de 2020 

5.1.3. Divulgação dos resultados, a partir do dia 22 de junho de 2020 

5.1.4. Início das atividades, a partir de 01 de julho de 2020 

 

 

 

5.2 Caso as vagas não sejam preenchidas nos prazos estabelecidos no item 5 a 

coordenação do curso poderá em data posterior, fazer prospecção de perfis de acadêmicos 

ou analisar currículo de pesquisadores que se enquadrem nos requisitos estabelecidos na 

presente chamada.  

 

 

mailto:migracaocurso@gmail.com


 
6. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada poderão ser 

obtidos por intermédio do e-mail migracaocurso@gmail.com 

 

 
7. CLÁUSULA DE RESERVA 

 

A coordenação do curso reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 

previstas na presente seleção simplificada. 

 
 

Brasília, 02 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 

Inez Lopes Matos Carneiro de Farias 

Gestora do Curso 

 

Leonardo Cavalcanti 

Coordenador do Curso 
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