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Seleção de pesquisadoras negras e pesquisadores negros para o Programa de 

Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas 

O Observatório de Favelas do Rio de Janeiro torna pública a seleção de             
pesquisadoras e pesquisadores negros para o Programa de Direito à Vida e            
Segurança Pública.  

1  – Informações Gerais 

1.1- Sobre o Observatório de Favelas: 

O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de interesse público,             
com sede na Maré, no Rio de Janeiro. Desde 2001, nos dedicamos à produção de               
conhecimento e proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. O           
Programa de Direito à Vida e Segurança Pública é um dos eixos centrais de atuação               
do Observatório de Favelas e tem como objetivo contribuir para a formulação e             
implementação de ações e políticas públicas que tenham a valorização da vida como             
um princípio fundamental. Neste campo, temos produzido estratégias de         
enfrentamento da violência priorizando as dimensões raciais, de gênero, etárias e           
territoriais numa perspectiva interseccional. Buscamos contribuir para a        
desnaturalização da violência e pautar a redução de homicídios como prioridade na            
agenda pública. 

1.2- Sobre o projeto:  

O programa da área de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de              

Favelas se estrutura em três eixos centrais: 

1. Produção de conhecimento. Neste eixo, o Observatório de Favelas tem produzido            

pesquisas sobre dinâmicas relacionadas à violência letal, priorizando as dimensões          

raciais, de gênero, etárias e territoriais; 

2.  Elaboração, sistematização e difusão de metodologias de intervenção; 

 

3.  Sensibilização, mobilização social e incidência política. 
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O plano de trabalho de 2020 do programa tem como objetivos específicos:  
 

1. Produção de conhecimento visando subsidiar políticas de prevenção da violência e            
redução da letalidade feminina (cis e trans). 

2. Formação de mulheres (cisgênero e transgênero), negras e periféricas, na temática            
de enfrentamento a violações de direitos, violência de gênero e letalidade feminina            
com intuito de fortalecer a capacidade de atuação de mulheres na conquista de seus              
direitos e em incidência nas políticas públicas a elas destinadas; 

3. Elaboração, implementação e difusão de metodologias de intervenção que busquem           
fortalecer mecanismos e redes de proteção à vida.  

4. Sensibilização social e incidência política visando a priorização do tema da redução             
dos homicídios e da violência de gênero na agenda pública com um enfoque             
interseccional. 

1.3.  Número de vagas: 1 (uma). 
1.4.  Pré-requisitos: 

- Graduada/o em Ciências Sociais ou áreas afins; 

- Experiência em pesquisas quantitativas e qualitativas sobre violência urbana, 
segurança pública e/ou direitos humanos. 

- Boa redação 

- Disponibilidade de incorporação imediata 

- Residir no estado do Rio de Janeiro 

  

1.5.  Habilidades desejáveis: 
-  Conhecimento de manipulação de bases de dados; experiência com softwares para 
análise de dados (Nvivo; SPSS e outros), será considerado um diferencial. 

- Capacidade de articulação com organizações da sociedade civil e movimentos 
sociais.  

-  Desejável domínio de Inglês e/ou Espanhol. 
1.6. Atividades prioritárias  
 

- Desenvolvimento de pesquisa sobre violência contra mulheres (cis e trans) e 
letalidade feminina no Rio de Janeiro 
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- Participação em curso de formação para mulheres (cis e trans), negras e periféricas 
sobre estratégias de enfrentamento a violações de direitos, violência de gênero e 
letalidade feminina. 

- Participação em redes, fóruns e instâncias de articulação da sociedade civil com foco              

em incidência política. 

-  Elaboração de textos 

- Produção de relatórios  

1.6.  Prazos de execução do projeto: de agosto a dezembro de 2020 

1.7.  Recursos financeiros: R$ 3.000 mensais 

1.8.  Carga horária: 30h semanais 

2  – Das Inscrições: 
  
2.1 – As inscrições devem ser apresentadas mediante envio de currículo e carta de              
motivação (2 páginas) por correio eletrônico para o e-mail         
selecaopesquisaOF@gmail.com; com assunto “seleção pesquisadores negros –       
Nome da/o candidata/o” até o dia 18 de julho de 2020. 

 
Os arquivos deverão estar nomeados da seguinte forma: “nome da/o          
candidata/o_CV”; “nome da/o candidata/o_carta”. 
 
2.2 – O Observatório de Favelas não se responsabilizará por inscrições não            

recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,           

bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

3  – Etapas da Seleção  

A seleção será realizada mediante análise dos currículos, carta de motivação e            
entrevista. 

Etapa I: 
● Análise dos currículos e carta de motivação 

As (os) candidatas (os) pré-selecionadas (os) nesta etapa, serão convocadas (os) para  
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a etapa II do processo de seleção.  

O resultado da etapa I ocorrerá no dia 24 de julho de 2020. 

Etapa II: 
●   Entrevistas  

 
As entrevistas com as (os) candidatas(os) pré-selecionadas (os) na etapa I, ocorrerão 
entre os dias 27, 28 e 29 de julho de 2020. 
  

4 – Resultado da Seleção 
 

4.1 Etapa I As (os) pesquisadoras (es) selecionadas (os) na primeira etapa serão             

contatadas (os) por e-mail. Nesta ocasião a (o) candidata (o) será informada (o)             

sobre a data da entrevista.  

 

4.2 Etapa II O resultado final do processo seletivo será divulgado no site oficial do               

Observatório de Favelas no dia 03 de agosto de 2020. 

5- Local de trabalho 

- No momento, por medidas de precaução e cuidado diante da pandemia de             
COVID-19, os trabalhos estão sendo realizados de forma remota. Assim que for            
possível retomar as atividades presenciais do programa, os serviços serão prestados           
na sede do Observatório de Favelas, localizado na rua Teixeira Ribeiro 535 – Maré,              
respeitando os horários de expediente da instituição. 
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