EDITAL N. 02 – FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 15 DE JULHO DE 2022, PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO PROJETO PILOTO
BASEADO EM EVIDÊNCIAS PARA PROMOVER A REDUÇÃO DO CONSUMO DE
SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E LÍCITAS POR JOVENS DO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - 905129/2020 – MMFDH
A Fundação Getulio Vargas, na qualidade de convenente estabelecida pelo Termo de
Fomento n. 905129/2020, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
MMFDH, torna pública a realização de processo de seleção simplificada para o provimento de
vagas nos cargos de Pesquisador Pleno (1 vaga), Pesquisador de Campo 1 (1 vaga),
Pesquisador de Campo 2 (1 vaga), e Facilitador (6 vagas), mediante as condições
estabelecidas neste edital, bem como o que preceitua a Lei nº 13.019/2014.
As vagas são para trabalhar no “Projeto piloto baseado em evidências para promover a
redução do consumo de substâncias ilícitas e lícitas por jovens do 9º ano do ensino fundamental”.
Esse projeto tem como objetivo desenhar e testar um programa de oficinas com técnicas
cognitivas e comportamentais para reduzir o consumo de drogas dos jovens e reduzir seus
envolvimentos com violência e atos infracionais. Visando o desenvolvimento de um programa
eficaz, o projeto irá utilizar uma abordagem científica com as seguintes etapas: (1) realizar uma
revisão de evidências e uma pesquisa primária para identificar os fatores de risco que levam ao
maior consumo de substâncias psicoativas; (2) construir a fundamentação teórica para um projeto
de prevenção e/ou redução do seu consumo de drogas; (3) formular o material para a
implementação de projeto-piloto contendo um manual para o treinamento, monitoramento e
seleção de facilitadores, um guia para as sessões do programa e seu material didático; (4)
implementar projeto-piloto com jovens do 7º ao 9º ano do ensino fundamental e; (5) monitorar a
implementação do projeto-piloto. O objetivo deste projeto é desenhar e testar a implementação
de programa-piloto para ao término ser implementado e avaliado em maior escala.
O prazo de contratação é de 7 (sete) meses, sendo possível a sua prorrogação.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Fundação Getulio
Vargas.
1.2. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá 03 etapas:
1.2.1. A primeira etapa da seleção simplificada compreenderá a seguinte fase:
a) Análise do currículo dos candidatos
1.2.2. A segunda etapa da seleção simplificada consistirá em:
b) Entrevista
1.2.3. A terceira etapa da seleção simplificada consistirá em:
c) Envio da documentação comprobatória dos lançamentos do currículo.

2. DOS CARGOS
2.1. Pesquisador Pleno
REQUISITO:
Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Exatas ou da Terra.
EXPERIÊNCIA:
 Redação de textos técnicos e acadêmicos.
 Experiência no manuseio e processamento de dados (R, Stata, Python ou outras
linguagens de programação).
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Participação em projetos de pesquisa.
Desejável experiência na formulação e implementação de instrumentos de pesquisa
primária e experiência com coleta e análise de dados na área de segurança pública.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
 Redigir textos técnicos e relatórios.
 Elaborar, testar e implementar instrumentos de pesquisa para coleta de dados com
jovens em São Paulo.
 Coletar, organizar e analisar dados administrativos e bases de dados.
 Monitorar o processo de implementação do programa.
REMUNERAÇÃO BRUTA: R$ 5.026,94
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
REGIME DE TRABALHO: CLT por prazo determinado de 7 meses a contar da
contratação.

2.2. Pesquisador de Campo 1
REQUISITO:
Graduação em Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas ou da Terra, Ciências da
Saúde ou Humanas.
Residir na região metropolitana de São Paulo.
EXPERIÊNCIA:
 Participação na implementação de programas sociais.
 Desejável experiência na participação de programas para jovens em situação de
vulnerabilidade social e experiências com pesquisa.
 Desejável experiência com programas sociais na periferia de São Paulo.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
 Estabelecer contato com os diretores e professores de escolas de São Paulo.
 Gerir a implementação de um programa com oficinas para jovens.
 Realizar o treinamento e supervisão de facilitadores para a condução das oficinas.
 Participar da elaboração, pré-teste e implementação de instrumentos de pesquisa para
coleta de dados, com jovens interagindo diretamente com os pesquisadores.
REMUNERAÇÃO BRUTA: R$ 5.000,00
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
REGIME DE TRABALHO: Autônomo por prazo determinado de 7 meses a contar
da contratação e vinculado a aceitação do relatório mensal de atividades.
2.3. Pesquisador de Campo 2
REQUISITO:
Graduação em Psicologia.
Residir na região metropolitana de São Paulo.
EXPERIÊNCIA:
 Conhecimento de técnicas cognitivo comportamentais.
 Desejável experiência com a aplicação de protocolos clínicos.
 Desejável participação prévia na implementação de programas na área de psicologia.
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Desejável experiência na participação de programas para jovens em situação de
vulnerabilidade e experiência com pesquisa.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
 Estabelecer contato com os diretores e professores de escolas de São Paulo.
 Avaliar a implementação de um programa com oficinas para jovens.
 Realizar o treinamento e supervisão de facilitadores que irão conduzir as oficinas.
 Acompanhar as oficinas e produzir relatórios de conformidade e avaliação das oficinas.
 Aplicar questionários para os jovens.
 Monitorar e dar suporte para os participantes, caso necessário.
REMUNERAÇÃO BRUTA: R$ 5.000,00
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
REGIME DE TRABALHO: Autônomo por prazo determinado de 7 meses a contar
da contratação e vinculado a aceitação do relatório mensal de atividades.
2.4. Facilitador
REQUISITO:
Ensino médio completo
Residir na região metropolitana de São Paulo

EXPERIÊNCIA:
 Ter exercido funções que demostrem capacidade de organização e liderança.
 Ter experiência no trabalho com jovens e em programas sociais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:
 Passar por treinamento de oficinas com técnicas cognitivo comportamentais.
 Conduzir as oficinas do programa para grupos de jovens de escolas municipais da
periferia de São Paulo.
 Controlar frequência e redigir relatórios de monitoramento sobre a execução das
oficinas.
REMUNERAÇÃO BRUTA R$ 3.400,00
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais
REGIME DE TRABALHO: Autônomo por prazo determinado de 7 meses a contar
da contratação e vinculado a aceitação do relatório mensal de atividades.

3. DAS VAGAS
CARGO
Pesquisador Pleno
Pesquisador de Campo 1
Pesquisador de Campo 2
Facilitador

NUMERO DE VAGAS
1
1
1
6

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para realizar a inscrição, os candidatos devem enviar os dados pessoais (incluindo o
número do CPF) e Currículo Vitae ou Currículo Lattes atualizado para o endereço eletrônico
fgv.ccas@fgv.br até a data limite de inscrição do edital (item 7).
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5. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA
ETAPA
CARÁTER
Análise de Currículo
Eliminatório
Entrevista
Eliminatório e Classificatório
Comprovação de lançamentos- Currículo Eliminatório
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O candidato será avaliado em três etapas. A primeira consistirá na análise do Currículo do
candidato, visando seleção para a segunda fase.
Na segunda fase será a realização de entrevista.
Após essas duas fases, os candidatos selecionados serão convocados para a terceira fase do
processo seletivo, que consistirá na entrega dos documentos para a comprovação dos
lançamentos realizados no Currículo e comprovante de residência para os cargos de
Pesquisador de Campo 1 e 2 e Facilitador, conforme cronograma abaixo.
Os candidatos selecionados deverão comprovar todos os lançamentos do Currículo. A falta
de comprovação de cada um dos lançamentos acarretará na eliminação do candidato do
processo seletivo.
Será realizado um cadastro de reserva, pelo prazo máximo de 2 anos para eventuais e futuras
contratações.
6. DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL
6.1. Esclarecimentos referentes ao presente edital, deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE
para o seguinte endereço eletrônico fgv.ccas@fgv.br.
6.2. No campo assunto do e-mail deverá constar: Edital de seleção 02/2022 + Nome da
Função, ao qual está se candidatando.

7. DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
ATIVIDADE
Publicação do Edital
Esclarecimentos acerca do Edital
Inscrição e Recebimento do Curriculum Lattes/ Curriculum Vitae
Criação de Comissão de Seleção Indicada/Formada pela
Fundação Getúlio Vargas

PRAZO
15/07/2022
18/07/2022 a 22/07/2022
18/07/2022 a 01/08/2022

Análise dos Currículo Lattes/ Curriculum Vitae
Divulgação dos candidatos selecionados para entrevista
Realização das entrevistas
Divulgação do resultado das entrevistas
Convocação dos Candidatos selecionados para apresentação
de documentação comprobatória dos lançamentos no Currículo
Divulgação do Resultado da Seleção

02/08/2022 a 04/08/2022
05/08/2022
08/08/2022 a 12/08/2022
15/08/2022

25/07/2022 a 29/07/2022

16/08/2022 a 18/08/2022
19/08/2022
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8 DOS RESULTADOS FINAIS E DOS RECURSOS
8.1
Os resultados finais serão divulgados no dia 19 de agosto de 2022 através do
website da Rede de Pesquisa – FGV (https://portal.fgv.br/rede-pesquisa-e-conhecimentoaplicado) e linkedIn (https://www.linkedin.com/company/fgv-research-network/) , conforme
cronograma acima.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.
...........................................................................................
Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas
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7 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 15 de julho de 2022, 15:58:56

Edital N2 de contratação MM 14 07 22 v2 pdf
Código do documento 2bbbe6fa-2136-4835-a2ad-9d265a21bbd0

Assinaturas
Maria Ligia da Cunha Gomes
maria.cunha@fgv.br

Aprovou
Joana da Costa Martins Monteiro
joana.monteiro@fgv.br

Aprovou
Thiago Antonio França Oliveira
thiago.oliveira@fgv.br

Aprovou
Carlos Ivan Simonsen Leal
carlos.leal.1944@fgv.br

Assinou

Eventos do documento
15 Jul 2022, 10:06:09
Documento 2bbbe6fa-2136-4835-a2ad-9d265a21bbd0 criado por EVELYN PINHEIRO (fedbc064-6bbd-48c8-87ﬀc94a8d875935). Email:evelyn.pinheiro@fgv.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T10:06:09-03:00
15 Jul 2022, 10:08:41
Assinaturas iniciadas por EVELYN PINHEIRO (fedbc064-6bbd-48c8-87ﬀ-c94a8d875935). Email:
evelyn.pinheiro@fgv.br. - DATE_ATOM: 2022-07-15T10:08:41-03:00
15 Jul 2022, 14:15:19
MARIA LIGIA DA CUNHA GOMES Aprovou (00af80c2-d047-46cc-b712-16d5bec3857d) - Email: maria.cunha@fgv.br
- IP: 189.125.125.200 (189.125.125.200 porta: 62440) - Documento de identiﬁcação informado: 080.599.997-37 DATE_ATOM: 2022-07-15T14:15:19-03:00
15 Jul 2022, 14:36:15
JOANA DA COSTA MARTINS MONTEIRO Aprovou - Email: joana.monteiro@fgv.br - IP: 177.26.76.5
(ip-177-26-76-5.user.vivozap.com.br porta: 21238) - Documento de identiﬁcação informado: 074.777.737-33 DATE_ATOM: 2022-07-15T14:36:15-03:00
15 Jul 2022, 15:43:25
THIAGO ANTONIO FRANÇA OLIVEIRA Aprovou (09334ea1-2566-470a-b44d-8f4879533300) - Email:
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