
 

 

Vaga para Assistente de Pesquisa 

Projeto: Estruturação de Metodologia de Gestão da Informação para Regularização          
Fundiária de Terras Urbanas 

Local de Trabalho: trabalho remoto 

Número de vagas: 01 

Duração: 08 meses 

Critério de Seleção: Análise curricular 

Valor da Bolsa: Até R$ 2.200,00 (a depender da formação e experiência apresentada) 

Dedicação semanal esperada: 10h | Dedicação mensal esperada: 40h 

Perfil obrigatório 

Pesquisadora Sênior, doutorado concluído, com 10 ou mais anos de experiência de pesquisa,             
certificada em agências nacionais e internacionais de fomento à pesquisa na temática da ciência              
aberta e cidadã, e de ensino em nível de Pós-Graduação na Área de Ciência da Informação. 

Atividades a serem desenvolvidas 

1º Desenvolvimento de arcabouço teórico-metodológico para orientar o estabelecimento de uma           
Plataforma de Ciência Cidadã, que contribua para o atendimento dos objetivos do Projeto.  

2º Proposição de estrutura e formas de funcionamento da Plataforma de Ciência Cidadã, visando as               
finalidades propostas no Projeto. 

3º. Coordenação do levantamento e identificação de iniciativas de ciência cidadã demonstrativas das             
possibilidades de uso dessas metodologias para o atendimento dos objetivos do Projeto, bem como              
análise dos aprendizados obtidos, para o Projeto, a partir dessas experiências.  

4º. Orientação e contribuição na produção de conteúdos para a Plataforma de Ciência Cidadã              
desenvolvida. 

5º Apresentação de resultados em seminário de pesquisa e relatório técnico.  

Requisitos para aplicação à vaga 

Como os trabalhos serão remotos, é necessário que o candidato tenha computador com             
acesso a internet rápida e mecanismos para comunicação remota por meio de            
videoconferências, tais como webcam, fone de ouvido e microfone. 

 

Os interessados deverão encaminhar o currículo lattes atualizado, para o e-mail:           

polianaborges@ibict.br, até o dia 17/05/2020, com o título “VG20200502 SELEÇÃO          

PESQUISADOR(A) SÊNIOR EM CIÊNCIA CIDADÃ - PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”. 
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