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Edital Nº 001/2010 – FUNAPE/FE

Projeto de Pesquisa Centro Memória Viva

1 – Informações gerais:
A  coordenação  do  Projeto  de  Pesquisa  Centro  Memória  Viva,  com  sede  na 

Faculdade de Educação, torna público a abertura de inscrições para vagas destinadas a 
auxiliares  gerais,  assistentes  de  pesquisa  e  pesquisadores  do  referido  projeto  para 
localizar, identificar, preservar o que produziu a educação popular, a educação de jovens 
e adultos e os movimentos sociais em Goiás, tratando estas fontes para que possam ser  
divulgadas em acervo ao público para consulta e pesquisa.

Os candidatos a auxiliar geral de pesquisa podem ser graduandos ou graduados 
em cursos de licenciatura e/ou bacharelado em História. Os candidatos a assintente de 
pesquisa  pode  ser  mestrandos  ou  mestres  em  educação.  Os  candidatos  ao  auxílio 
pesquisador devem ter mestrado concluído na área de educação há mais de um ano, com 
experiência comprovada na educação de jovens e adultos.

O  período  de  vigência  do  trabalho  para  os  selecionados  é  de  17/01/2011  a 
17/01/2012,  totalizando  doze  meses,  com  carga-horária  mínima  de  trabalho  de  20h 
semanais na sede do projeto. 

O  valor  do  auxílio  mensal  para  o  auxiliar  geral  de  pesquisa  é  de  R$  360,00 
(trezentos e sessenta reais). O valor do auxílio mensal para o assistente de pesquisa é de 
R$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais). O valor do auxílio mensal para o pesquisador é de  
R$ 1.620,00 (Um mil seiscentos e vinte reais).

2 – Da inscrição:
2.1 As inscrições serão realizadas no período 29/12/2010 a 11/01/2011, de 2ªfeira a 6ª  
feira,  exceto feriados,  no horário  de 08:00h às 12:00h,  na sala 214 da Faculdade de 
Educação, Rua 235 S/N Setor Universitário Goiânia-GO.
2.2 No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada.
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF.
c) Cópia do diploma de graduação e pós-graduação (para os que já concluíram).
d) Cópia do(s) histórico(s) escolares de graduação e pós-graduação, concluídos e/ou em 
andamento.
e) Cópia do Currículo do candidato cadastrado na Plataforma Lattes. 
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2.3 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher a ficha de 
inscrição  de  forma  completa  e  legível  e/ou  que  fornecer  dados  comprovadamente 
inverídicos.

3. Das Vagas:
3.1 Serão selecionados 6 auxiliares gerais de pesquisa, 2 assistentes de pesquisa e 2 
pesquisadores para receberam o auxílio mensal.
3.2 Para os candidatos inscritos os procedimentos de seleção serão os constantes deste 
Edital.

4. Do Processo de Seleção:
4.1 O processo de seleção ao Projeto Centro Memória Viva será desenvolvido por uma 
comissão  de  seleção  composta  de  representantes  da  FE/UFG e da  PUC-Goiás,  que 
participam da equipe coordenadora do projeto.
4.2 O processo de seleção será desenvolvido na FE na sala 234.
4.3 A seleção constará de:
4.3.1 Para auxiliares gerais de pesquisa:
a)  Avaliação  das  produções  do  currículo  (indicando  1  ponto  para  cada  produção 
apresentada até o máximo de 10 pontos);
b) Avaliação do histórico escolar (Média ponderada das avaliações finais das disciplinas 
com parâmetro de até 10 pontos);
c) Entrevista (equivalendo a 80 pontos). Terá como critério de avaliação a coerência e 
relevância do tema proposto e terá efeito classificatório;
4.3.2 Para assistentes de pesquisa:
a)  Avaliação  das  produções  do  Currículo  (indicando  1  ponto  para  cada  produção 
apresentada até o máximo de 20 pontos);
b) Avaliação do histórico escolar (Média ponderada das avaliações finais das disciplinas 
com parâmetro de até 20 pontos);
c) Exame escrito (equivalendo a 30 pontos). 
d) Entrevista (equivalendo a 30 pontos). Terá como critério de avaliação a coerência e 
relevância do tema proposto e terá efeito classificatório.
4.3.3 Para os pesquisadores:
a)  Avaliação  das  produções  do  Currículo  (indicando  1  ponto  para  cada  produção 
apresentada até o máximo de 30 pontos);
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b) Avaliação do histórico escolar (Média ponderada das avaliações finais das disciplinas 
com parâmetro de até 10 pontos);
c) Exame escrito (equivalendo a 30 pontos). 
d) Entrevista (equivalendo a 30 pontos). Terá como critério de avaliação a coerência e 
relevância do tema proposto e terá efeito classificatório.

4.4 Cronograma:
a) Avaliação dos currículos e dos históricos: 12/01.
b) Entrevistas: 13/01 na sala 234 em cronograma a ser divulgado após a inscrição.
c) Exame escrito para os candidatos a assistente no dia 14/01 na sala 234.
4.5 Não haverá segunda chamada ou repetição das avaliações.
4.6 A classificação dos candidatos aprovados dependerá de sua média geral, calculada 
pela média aritmética das notas obtidas conforme item 4.3.
4.7 Persistindo o empate na média geral a classificação ordinal será feita de acordo com a 
maior nota na seguinte ordem: entrevista,  exame escrito (quando houver),  currículo  e 
histórico.
4.8 Será mantida uma lista de excedentes aprovados que poderão ser chamados caso 
haja desistência de candidatos aprovados na seleção.
4.9 O resultado final da seleção será publicado no mural da FE/UFG e na sala 234 no dia 
15/01/2011.

5. Da contratação:
Os bolsistas  selecionados  serão  contratados  pela  FUNAPE para  o  período  de 

17/01/2011 a 17/01/2012.

Goiânia, 23 de dezembro de 2010.

Profª Drª Maria Margarida Machado
Coordenadora Geral do Projeto Centro Memória Viva
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