UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CENTRO DE ESTUDOS SINDICAIS E DO TRABALHO

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS
O Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho (CESIT) lança Edital de Seleção para o preenchimento
de cinco (4) vagas, sendo suas respectivas modalidades:
1. Bolsa de doutorado, valor CAPES, por 8 meses;
2. Três estágios de graduação, valor bolsa SAE, 12 meses.
I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES
A seleção destina‐se à construção de uma equipe de bolsistas para executar pesquisa referente
ao projeto de “análise dos impactos da Reforma Trabalhista”, uma parceria entre o CESIT e o
Ministério Público do Trabalho (MPT Convênio AIU/IE 28/92). O projeto possui o objetivo de
viabilizar pesquisa para mensurar os impactos da reforma trabalhista sobre o mercado e as
relações de trabalho, sobre as instituições públicas, sobre o movimento sindical e sobre o
sistema de proteção social.
II – DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Perfil desejado para alunos da pós‐graduação:


Conhecimento em Excel avançado e do uso de softwares como SPSS e STATA;



Experiência na área de tabulação e análise de dados quantitativos relativos ao mercado
e relações de trabalho;



Experiência na elaboração de gráficos, organização de tabelas e quadros sínteses;



Experiência em pesquisa de campo de caráter qualitativo, elaboração e aplicação de
questionários e realização de entrevistas.



Não possuir vínculo empregatício;



Não receber qualquer modalidade de bolsa de outra agência de fomento;



Estar matriculado no Programa de Pós‐graduação do IE/Unicamp.

Perfil desejado para alunos da graduação:


Experiência na elaboração de gráficos, organização de tabelas e quadros sínteses;



Conhecimento em Excel;



Disposição para participar de pesquisa de campo de caráter qualitativo;



Não possuir vínculo empregatício;



Não receber qualquer modalidade de bolsa de outra agência de fomento.
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Estar devidamente matriculado na graduação.

III – DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA


Auxiliar na construção dos instrumentos de coleta dos dados;



Realizar pesquisa de campo quando necessário;



Dar apoio e assistência à equipe do projeto no que se refere à tabulação e ao tratamento
de dados primários e secundários coletados;



Auxiliar na construção do modelo econométrico de avaliação de impacto da reforma
trabalhista.

IV – DAS INSCRIÇÕES
Os candidatos interessados deverão enviar Currículo Lattes atualizado (Formato PDF) do dia
08/04/2019 ao dia 15/04/2019, exclusivamente para o endereço eletrônico:
iecesit@unicamp.br. O candidato deverá informar a modalidade da bolsa para qual está se
candidatando e o contato telefônico. No título do e‐mail deve constar: NOME COMPLETO e a
MODALIDADE DA VAGA que o aluno (a) está se candidatando.
V – CARGA HORÁRIA
Pós‐graduando: 15 horas semanais;
Graduação: 10 horas;
VI – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Os candidatos serão classificados conforme a experiência declarada e selecionados para
realização de entrevista que ocorrerá no dia 24/04/2019. A relação dos candidatos convocados
para entrevista será publicada no site do CESIT no dia 17/04/2019.
VII – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado final será divulgado no site do CESIT no dia 26/04/2019.
VIII – CRONOGRAMA
Período de inscrições
Convocação Entrevistas
Realização Entrevistas
Resultado Final

08 a 15/04/2019
17/04/2019
24/04/2019
26/04/2019

