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EDITAL nº 02/2021 PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTU SENSU (DOUTORADO), REMUNERADOS PELA FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO 

 

 

 

 

Projeto: Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação (NIMA/FJP) 

 

Órgão concedente da bolsa: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP) 

Órgão de realização da bolsa: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP) – Campus Pampulha 

Setor de realização da bolsa: Coordenadoria de Projetos de Monitoramento e Avaliação de Políticas 

Públicas - Diretoria de Políticas Públicas (DPP) 

Coordenador do projeto: Juliana de Lucena Ruas Riani 

 

 

 

Processo seletivo: análise de currículo, histórico escolar do mestrado e entrevista. 

 
Bolsa-auxílio: R$ 2.800,00 (doutorandos) 

 
Vagas oferecidas: 01 (uma) vaga imediata e 01 (uma) vaga cadastro de reserva 

 

Carga Horária da bolsa: 20 horas semanais 

 

Prazo do Contrato: 12 meses 

 
Etapas da seleção: a seleção ocorrerá em duas etapas: análise de currículo (eliminatória) e entrevista 
online (classificatória) 

 
Inscrições: Os interessados deverão inscrever-se através do link:  

https://forms.gle/APnEXSGmRKZKmVWQ9 
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No uso de suas atribuições, a Diretora de Política Pública da Fundação João Pinheiro torna público que se 

encontram abertas, no período de 27 de janeiro a 5 de fevereiro as inscrições para a seleção pública 

destinada à concessão de estágio, conforme se segue: 

 

A seleção pública regulada por este Edital destina-se ao preenchimento de 1 vaga de estágio de pós-

graduação, remuneradas pela FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, conforme Lei Federal nº 11.788/2008, Lei 

Estadual nº 12.079/1996 e Decreto Estadual nº 45.036, de 04/02/2009. 

 

 
Descrição geral do trabalho: O bolsista atuará nos projetos de monitoramento e avaliação da diretoria, 
especialmente nas pesquisas avaliativas de programas públicos governamentais ou de organizações 
privadas ou sociais. Atuará com coleta, sistematização e análise de dados quantitativos e qualitativos, 
elaboração de relatórios e de apresentações dos resultados dos estudos de monitoramento e avaliação. 
 

Atividades a serem desempenhadas:  

 

• Elaboração de Propostas técnicas-comerciais de projetos de monitoramento e avaliação de políticas 
públicas; 

• Realizar mapeamento e sistematização de bibliografias de referência das temáticas dos estudos; 

• Realizar benchmarking de experiências de programas e projetos com temáticas vinculadas às 
pesquisas de avaliação; 

• Realizar coleta e análise de dados quantitativos, qualitativos, primários e secundários necessários 
para a realização dos projetos de monitoramento e avaliação;  

• Redação de documentos e produtos para os projetos de avaliação; 

• Atender as outras demandas técnicas e administrativas da Coordenadora; 

• Participar de reuniões de trabalho; 

• Participar das reuniões do Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação e apoiar as atividades 
encaminhadas; 

 
Requisitos exigidos:  
 

• Doutorado em curso, nas áreas de ciências humanas e/ou ciências sociais aplicadas; 

• Experiência em coleta, sistematização e análise de dados em projetos de pesquisa ou consultorias; 

• Desejável formação acadêmica e/ou experiência profissional em monitoramento e avaliação de 
políticas públicas; 

• Desejável conhecimento em análise quantitativa, com experiência em análise custo-benefício; 

 

Outras disposições: 

 

I) - Os candidatos serão convocados para as entrevistas por meio de mensagem enviada via e-mail. 

II) - O candidato aprovado, em conformidade com a ordem de classificação, será convocado mediante 

contato disponibilizado no ato da inscrição e deverá encaminhar os documentos de identificação pessoal 

(RG e CPF válidos), comprovação de vínculo com programa de pós-graduação (doutorado) em Instituição 

de Ensino reconhecida pelo MEC, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, para manifestar seu 

interesse na vaga de estagiário no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da publicação do resultado deste 

edital, para o e-mail alessandra.almeida@fjp.mg.gov.br  

III) - Referido prazo só poderá ser prorrogado mediante justificativa fundamentada e acolhida pelo 

coordenador do projeto, sob pena ser convocado o candidato subsequente na ordem de classificação. 

mailto:alessandra.almeida@fjp.mg.gov.br


IV) - A constatação, em qualquer época, de irregularidades, inexatidão de dados ou falsidade de qualquer 

declaração na inscrição implicará a eliminação do candidato, cancelando-se sua inscrição e anulando-se 

todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

V) - Os candidatos aprovados serão convocados, em conformidade com a ordem de classificação, para o 

preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o período de validade da seleção. 

VI) - Para solução de qualquer problema na inscrição, o candidato deverá enviar um e-mail para 

alessandra.almeida@fjp.mg.gov.br. 

VII) - A duração do estágio é 12 meses, renovável por igual período. 

VIII) - Este Edital ficará à disposição para consulta na sede da FJP e no site da entidade, www.fjp.mg.gov.br, 

no link “ACESSO À INFORMAÇÃO”. 

IX) A aprovação no processo seletivo não gera direito à contratação, mas apenas expectativa de ser 

convocado para preencher vaga de estágio. 

 

*Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 
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