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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS   

 
 

O Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho (CESIT) lança Edital de Seleção 

para o preenchimento de três (3) vagas para estágios de graduação. 

 

I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES   

A seleção destina-se à construção de uma equipe de bolsistas para executar 

pesquisa referente ao projeto “Impactos da Reforma Trabalhista sobre o 

sindicatos”, uma parceria entre o CESIT e o Ministério Público do Trabalho  (MPT 

Convênio AIU/IE 28/92), construída no âmbito da REMIR (Rede de Estudos e 

Monitoramento da Reforma Trabalhista).  

⚫ Podem se candidatar alunos dos cursos de Economia e Ciências Sociais, com 

disponibilidade para reuniões e treinamento durante a primeira quinzena de 

dezembro.   

⚫ Os alunos selecionados desenvolverão suas atividades entre fevereiro e abril 

de 2020.  

⚫ Os selecionados receberão o valor de uma bolsa SAE, durante 03 meses, a 

partir de fevereiro de 2020.    

⚫ A carga horária dedicada à pesquisa é de 10 horas semanais. 

II – DOS REQUISITOS DESEJÁVEIS:   

⚫ Ter noção de estudos na área de trabalho e sindicalismo;   

⚫ Boa capacidade de comunicação e disposição para participar de pesquisa de 

campo de caráter qualitativo; 

⚫ Experiência na elaboração de gráficos, organização de tabelas e quadros 

sínteses;    

⚫ Conhecimento em Excel;   
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⚫ Não possuir vínculo empregatício;   

⚫ Não receber qualquer modalidade de bolsa de outra agência de fomento.  

 III – DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA    

⚫ Auxiliar na construção dos instrumentos de coleta dos dados;   

⚫ Realizar contato com os entrevistados; 

⚫ Realizar entrevista dirigida por telefone;    

⚫ Auxiliar na organização e sistematização dos dados coletados. 

IV – DAS INSCRIÇÕES   

Período: de 21/11/2019 a 29/11/2019O 

Documentos necessários:  

A) Histórico Escolar atualizado  

B) carta de apresentação (com dados pessoais e contato telefônico) e motivação 

para participar da equipe do projeto. 

Enviar os documentos para o endereço  eletrônico:  iecesit@unicamp.br.   

No título do e-mail deve constar: NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

 

V – DO PROCESSO DE SELEÇÃO   

Os candidatos serão classificados conforme o CR, a experiência e a motivação 

declarada. Caso seja necessário, os coordenadores da pesquisa entrarão em 

contato com os selecionados para a realização de entrevista na primeira semana 

de dezembro. Os candidatos convocados serão contatados por e-mail e telefone.  

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   

O resultado final será divulgado no site do CESIT no dia 03/12/2019.    
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