CARTA CONVITE 01.2021.
O Instituto Terre des hommes Lausanne no Brasil, associação privada sem fins
lucrativos e econômicos, de caráter beneficente, de assistência social e
desenvolvimento humano, com personalidade jurídica de direito privado, CNPJ nº
13.920.466/0001-57, com sede na Rua Doutor Gilberto Studart, N° 55, sala 405, T01,
Ed. Duets Office, bairro Cocó, CEP: 60192095, Fortaleza, Ceará - Brasil, vem, por meio
desta, publicizar o Processo de Seleção e Contratação de pessoa jurídica para
disponibilizar Pesquisadores de Campo para realização de pesquisa vinculada ao
Programa Fazendo Justiça, que tem como objetivo fortalecer o monitoramento e
fiscalização do Sistema Prisional, de modo a subsidiar a criação do Censo Nacional
de Esporte e Lazer como Etapa do Plano Nacional de Desenvolvimento no Sistema
Prisional, sendo o Instituto Terre des hommes selecionado a partir da Convocação n°
01/2021, destinada à Seleção de Projetos, realizada pelo Conselho Nacional de
Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em conformidade
com as condições estabelecidas no presente documento, obedecidos os
fundamentos, princípios e demais disposições legais pertinentes.
Número de vagas: Total de 15 (quinze) vagas, preferencialmente distribuídas entre as
cinco regiões do país, quais sejam:
Região 1: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul;
Região 2: Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá;
Região 3: Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e
Pernambuco;
Região 4: Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal; e
Região 5: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
Cronograma de Execução:
Divulgação: 01/09/2021
Limite para Candidatura/Complementação de Inscrição: 06/09/2021
Análise curricular: 07/09/2021
Convocação para as entrevistas: 08/09/2021
Entrevistas: 09 e 10/09/2021
Divulgação do resultado: 13/09/2021
Recursos: 14/09/2021
Homologação: 15/09/2021
Capacitação: 16 a 21/09, 8h às 12h
Início previsto das atividades: 22/09/2021

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:
a) Análise Documental – mediante as comprovações;
b) Entrevista virtual com integrantes da Equipe Central da pesquisa nos dias e horários
previamente agendados;
c) Homologação do resultado pelo Instituto Terre des Hommes.
Condições e benefícios:
• Trabalho Remoto, com possibilidade de deslocamento custeado com recursos
destinados à Pesquisa;
• Contraprestação de R$1.000,00 (mil reais);
• Duração de quatro meses;
• Prestação de serviços por MEI;
• Certificado de participação referente à capacitação e execução do campo.
Atribuições:
• Participação em reuniões periódicas com Equipe Central;
• Contato com gestores de unidades prisionais;
• Coleta de dados quantitativos, através da aplicação de questionário;
• Realização de entrevista semiestruturada;
• Prestação de contas com a Coordenação de Campo;
• Elaboração de Relatório de Campo;
• Transcrição de Entrevistas;
• Execução de outras estratégias e métodos de pesquisa definidos na
metodologia do projeto.
Requisitos mínimos obrigatórios:
• Graduação (concluída ou em curso) em ciências humanas ou sociais
(Educação/Pedagogia, Sociologia, Políticas Públicas, Direito, Psicologia,
Serviço Social) e/ou áreas correlatas;
• Comprovada experiência em pesquisa em temáticas afetas ao sistema
prisional;
• Participação em capacitação específica para o desenvolvimento desta
pesquisa;
• Disponibilidade e capacidade técnica para atender ao projeto básico do Projeto
supra mencionado;
• Cadastro de Pessoa Jurídica/Micro Empreendedor Individual – MEI, essencial
para contratação e recebimento da contraprestação;
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Habilidades em informática (digitação e internet);
Escrita com atenção gramatical e ortográfica;
Disponibilidade para deslocamento e viagem, por períodos variados (inclusive
sábados e domingos), se necessário, custeado com recursos destinados à
Pesquisa;
Acesso à internet móvel e smartphone.

Habilidades sociocomportamentais esperadas:
• Comunicação interpessoal efetiva;
• Capacidade de trabalhar sob pressão e atender a prazos;
• Facilidade de trabalhar em equipe interdisciplinar;
• Organização;
• Concentração;
• Proatividade.
Os interessados deverão enviar currículo lattes e documentos comprobatórios dos
requisitos mínimos exigidos para seletivo@tdhbrasil.org, com o assunto: “Seleção de
Pesquisadores – Censo Nacional de Esporte e Lazer como Etapa do Plano Nacional
de Desenvolvimento no Sistema Prisional”.

Fortaleza, 31 de agosto de 2021.
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