
Oportunidade para Bolsa - Mestrado e Doutorado

Descrição da oportunidade

Buscamos dois estudantes (1 mestrado e 1 doutorado) que estejam cursando ou
já tenham concluído pós-graduação na área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas e que tenham interesse em apoiar o desenho de uma Matriz de
Competências de gestão educacional para gestores e corpo técnico que
atuam com o ensino médio de tempo integral, em projeto desenvolvido em
parceria peloo FGV CEIPE e o Instituto Sonho Grande.

Principais responsabilidades:

● Realizar levantamento de cursos de formação sobre desenvolvimento de
competências para gestão educacional em escolas de tempo integral;

● Analisar materiais didáticos de cursos de formação;
● Acompanhar as atividades do projeto;
● Participar das reuniões e ser responsável pela redação das atas;
● Apoiar a comunicação com as equipes dos projetos e parceiros;
● Apoiar a elaboração, formatação, organização e atualização dos produtos

do projeto.
● Apoiar a realização de grupos focais.

Perfil esperado

● Doutorado/Mestrado concluído ou em andamento em instituições
credenciadas pelo MEC na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;

● Conhecimento sobre políticas públicas educacionais de tempo integral;
● Perfil colaborativo e aptidão para trabalho em equipe e de forma remota;
● Ter disponibilidade para viagens do projeto;
● Postura proativa, criativa e interessada;
● Ser organizado/a  e ter boas habilidades de comunicação;
● Bom domínio de ferramentas digitais e pacote Office;
● Interesse em trabalhar para a melhoria da qualidade e equidade na

educação básica pública;
● Interesse e aptidão na realização de pesquisas acadêmicas sobre temas

relacionados à educação de tempo integral.

Diferenciais

● Experiência com elaboração de matriz de competências para gestores
educacionais

● Inglês intermediário ou avançado.



O que oferecemos

● Bolsa  de 30 horas semanais, com flexibilidade de horário;
● Trabalho remoto com viagens programadas;
● Bolsa de Doutorado R$ 2.200/mês;
● Bolsa de Mestrado R$ 1.500/mês;
● Contrato de 6 meses;
● Chance de desenvolvimento de capacidades analíticas, organizacionais e

de comunicação com envolvimento em diversas frentes do projeto, além
do estreito contato com a equipe e os parceiros do FGV CEIPE.

O FGV CEIPE valoriza a diferença e promove a igualdade. Por isso, encorajamos a
candidatura de mulheres, indígenas, pessoas pretas e pardas, pessoas vivendo
com HIV/Aids, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e profissionais de todas
as regiões do Brasil.

Informamos que a FGV e o CEIPE estão comprometidos a tratar seus dados
pessoais de forma correta e em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - LGPD.
Assim, caso tenha alguma dúvida ou queira ter mais detalhes com relação a como
trataremos seus dados pessoais, visite nosso Portal de Proteção de Dados,
disponível por meio do link https://portal.fgv.br/protecao-dados-pessoais, para
maiores informações.

➔ Para se inscrever acesse o formulário: inscriçãobolsa

Aceitaremos inscrições até o dia 15/08/2022 às 23h59.

Serão aceitas inscrições realizadas apenas pelo formulário.
Não receberemos currículos por e-mail.

Em caso de dúvidas, contate luisa.vilardi@fgv.br

https://portal.fgv.br/protecao-dados-pessoais
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3SMMq2hf7N4-1EtrzunFRuYKCgPIHOfjwSt-4UozR3fnGDg/viewform?usp=pp_url
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