PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO TÉCNICO (AT)
O projeto de pesquisa “Zika e microcefalia: Um estudo antropológico sobre os impactos dos diagnósticos e
prognósticos das malformações fetais no cotidiano de mulheres e suas famílias no estado de Pernambuco”,
coordenado pela Profa. Soraya Fleischer (DAN/UnB) e financiado pelo CNPq, está procurando uma nova
bolsista. A bolsa de Apoio Técnico (AT) é vinculada ao CNPq e corresponde ao valor de R$550 por mês.
Requisitos mínimos:
- Ser formada em Licenciatura ou Bacharelado em Ciências Sociais.
- Ter experiência com pesquisa e/ou ter interesse em aprender a fazer pesquisa antropológica.
- Ter currículo lattes atualizado.
- Ter disponibilidade de 20h semanais.
Tarefas esperadas da bolsista AT:
- Participar de todas as reuniões da equipe de pesquisa.
- Ajudar a planejar, coordenar e avaliar as atividades do projeto.
- Produzir relatório semestral das atividades do projeto.
- Organizar dados de pesquisa.
- A partir desses dados, escrever e apresentar um artigo científico por semestre, no mínimo.
- Ler e comentar textos produzidos pelas demais pesquisadoras da equipe.
- Alimentar e organizar o blog do projeto (https://microhistorias.wixsite.com/microhistorias).
- Organizar as referências bibliográficas do projeto.
- Organizar um arquivo com clippings de mídia.
- Ajudar na organização de eventos do projeto.
- Participar uma vez por semestre de pesquisa de campo no Recife/PE.
Processo de seleção:
Até o dia 16/03/2018, as candidatas interessadas devem enviar por e-mail (fleischer.soraya@gmail.com) as
seguintes informações:
- A descrição dos interesses em integrar essa equipe de pesquisa como bolsista de AT (em até 10 linhas).
Aqui, vale apresentar experiências de pesquisa, eventos e publicação, interesse pessoal, conexão com o tema
do projeto etc.;
- O link para o currículo lattes atualizado;
- O link para um artigo científico que a candidata considere como um excelente exemplo de Antropologia
produzida recentemente;
- Telefones para contato;
- O assunto do e-mail deve ser “Candidata à bolsista AT/CNPq”.
Pede-se ampla divulgação dessa chamada.
Atenciosamente,

Soraya Fleischer
Departamento de Antropologia/UnB
fleischer.soraya@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4794756A0

