Edital de seleção de pesquisadores
para o Ateliê de Cartograﬁa

LABMUNDO
Laboratório de Análise Política Mundial
Um grupo de pesquisa do IESP-UERJ
Edital de seleção de pesquisadores para o Ateliê de Cartografia

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados(as) em cursos
de Graduação em Ciência Política, Relações Internacionais, Defesa, Ciências Sociais, História,
Geografia ou em outros cursos de ciências humanas e sociais, a fim de compor três (3) vagas de
pesquisador de iniciação científica no Ateliê de Cartografia do Laboratório de Análise Política
Mundial (LABMUNDO).
2. DAS VAGAS
2.1. Serão disponibilizadas três (3) vagas para estudantes de graduação interessados(as).
2.2. O vínculo de pesquisa com o Ateliê de Cartografia do LABMUNDO será de três (3) anos,
entre 31 de maio de 2021 e 30 de maio de 2024.
2.3. O LABMUNDO oferecerá capacitação em semiologia gráfica e cartografia temática, bem
como sua aplicação em pesquisas de ciências sociais aos candidatos selecionados.
2.4. Os candidatos(as) selecionados(as) serão integrados(as) em diversas pesquisas desenvolvidas
no âmbito do LABMUNDO por meio do Ateliê de Cartografia, bem como projetos em parceria
com outros grupos de pesquisa, observatórios ou instituições. Em especial, poderão trabalhar em
projetos do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas.
2.5. Os candidatos(as) selecionados(as) terão acompanhamento por parte de pesquisadores doutores do LABMUNDO, de modo a despertar a vocação científica e desenvolver talentos para a
pesquisa.
3. DOS REQUISITOS
3.1. São pré-requisitos para inscrição:
3.1.1. Para concorrer à vaga, o(a) estudante deve entregar declaração da universidade ou documento similar atestando estar com matrícula ativa no curso de graduação nos cursos indicados
acima.
3.1.2. Comprovar por meio de histórico escolar atualizado um desempenho acadêmico compatível com a qualidade e complexidade das pesquisas que são desenvolvidas no LABMUNDO,
devendo ter Coeficiente de Rendimento maior ou igual a oito (8).
3.1.3. Ter currículo atualizado e cadastrado na Plataforma Lattes.
3.1.4. Não ter vínculo empregatício.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Período de inscrição iniciará às 00h00 do dia 22/02/2021 e encerrar-se-á às 23h59 do dia
26/03/2021.
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4.2. Os documentos solicitados no item 3 deste edital devem ser enviados por e-mail para o
endereço contato@labmundo.org. No campo “assunto” deve constar o nome do(a) candidato(a)
seguido da mensagem “inscrição processo seletivo”.
5. FASES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo dos candidatos consistirá de duas fases, ambas de mesmo peso e de
caráter eliminatório e classificatório.
5.2. Na primeira fase, será feita a avaliação do currículo dos(as) candidatos(as) em que serão levados em conta os seguintes critérios: a) coeficiente de rendimento; b) quantidade de disciplinas
já cursadas; c) afinidade das disciplinas e do curso com as pesquisas desenvolvidas no âmbito do
LABMUNDO; e d) atividades de cunho acadêmico desenvolvidas pelo(a) candidato(a) (exemplo: monitorias, projetos de extensão, projetos de iniciação científica concluídos).
5.3. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na primeira fase serão convidados a participar da segunda fase, que consistirá de uma entrevista com os coordenadores do LABMUNDO, que será
realizada por meio de plataformas virtuais.
5.4. O resultado do processo seletivo será informado por e-mail aos(às) candidatos(as) inscritos
por meio de publicação no site do LABMUNDO, na seção “notícias”.
6. DOS COMPROMISSOS
6.1. Os(As) candidatos(as) selecionados(as) neste processo seletivo devem se comprometer a:
6.1.1. Estar disponível para começar as atividades de pesquisa imediatamente.
6.1.2. Dedicar-se às atividades de pesquisa de modo a desenvolver produtos de qualidade.
6.1.3. Participar, quando solicitado(a), de reuniões de trabalho e de plenárias do grupo de pesquisa (segundas-feiras, entre 10h30 e 12h30, uma vez por mês).
6.1.4. Cumprir os prazos para a entrega de trabalhos, conforme forem estabelecidos pelos coordenadores do LABMUNDO.
6.1.5. Participar com empenho nos cursos de capacitação que serão oferecidos ao longo do
período de três anos.
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