Processo seletivo
Seleção de pesquisadoras negras e pesquisadores negros para a área 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 – OF/RJ

O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa,
consultoria e ação pública dedicada à produção do conhecimento e de
proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. Buscamos afirmar
uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas,
também no âmbito das políticas públicas. Criado em 2001, o Observatório é desde
2003 uma organização da sociedade civil de interesse público. Com sede na
Maré, no Rio de Janeiro, sua atuação é nacional. Foi fundado por pesquisadores e
profissionais oriundos de espaços populares. Temos como missão a elaboração
de conceitos, metodologias, projetos, programas e práticas que contribuam na
formulação e avaliação de políticas públicas voltadas para a superação das
desigualdades sociais. Nossas proposições e ações visam fortalecer a democracia
e consolidar a cidadania participativa na perspectiva do reconhecimento e da
afirmação dos direitos plenos dos territórios populares, enfatizando a superação
de desigualdades raciais, de gênero e sexualidade.
1.2-

Sobre o projeto:

O programa 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 têm
produzido pesquisas sobre dinâmicas relacionadas à violência letal, priorizando as
dimensões etárias, raciais, de gênero e territoriais.
2. Elaboração, sistematização e difusão de metodologias de intervenção;
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3. Sensibilização, mobilização social e incidência política;
1.3. Número de vagas: 1
1.4. Pré-requisitos:
- Formação em ciências sociais ou áreas afins
- Experiência em pesquisas sobre violência urbana, segurança pública e/ou
direitos humanos.
- Disponibilidade para incorporação imediata Desejável fluência em espanhol
1.5 – Prazos de execução:
De setembro a dezembro de 2019.
1.6. Atividades prioritárias
- Desenvolvimento de pesquisa sobre homicídios de adolescentes e jovens na
região metropolitana do Rio de Janeiro
- Participação em redes, fóruns, comitês e instâncias de articulação da sociedade
civil com foco em incidência política
- Participação na organização de eventos (encontros e seminários) - Elaboração
de textos - Produção de relatórios
1.7 – Recursos financeiros: R$ 3000,00 mensais
1.8 – Carga horária: 30h semanais (com flexibilidade de horários)
O Observatório de Favelas está comprometido com a diversidade em termos de
gênero, raça, etnia e territorialidade. Mulheres, pessoas LGBTI+ e demais
pessoas oriundas de favelas e periferias são igualmente incentivadas a se
candidatar.
2 – Das Inscrições
2.1 – As inscrições devem ser apresentadas mediante envio de currículo, via
correio eletrônico para selecaopesquisaOF@gmail.com até o dia 26 de agosto
de 2019.
2.2 – O Observatório de Favelas não se responsabilizará por inscrições não
recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
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comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.
3 – Etapas da Seleção
A seleção será realizada mediante análise dos currículos, entrevista e elaboração
de texto.
Etapa I:
▪ Análise dos currículos.
Os (as) candidatos (as) selecionados (as) na etapa de análise dos currículos,
serão convocados (as) para a etapa II do processo de seleção.
Etapa II:
▪ Entrevista e produção de texto a serem realizados entre os dias 29/08/2019 e
02/09/2019
4 – Resultado da Seleção
4.1 Etapa I Os (as) pesquisadores (as) selecionados (as) na primeira etapa serão
contatados (as) por e-mail. Nesta ocasião o (a) candidato (a) será informado (a)
sobre a data e local da entrevista.
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