Núcleo de Preservação da Memória Política

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO
Pesquisadores nas áreas de História, Ciências Sociais e Humanas

O NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA POLÍTICA dispõe sobre a seleção para a
contratação com o objetivo de atender à necessidade temporária da entidade de
profissionais para exercer as funções de Pesquisadora/Pesquisador nas áreas de
História, Ciências Sociais e Humanas, visando realização de pesquisa para a implantação
do Memorial da Luta Pela Justiça (MLPJ), instituição museológica em processo de
construção em parceria com a OAB-SP.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos e candidatas
para contratação temporária com formação em História, Ciências Sociais ou áreas
das Humanas, com o objetivo de colaborar na construção de conteúdo para a
expografia do Memorial da Luta pela Justiça;
1.2. O candidato / candidata deverá possuir experiência em pesquisa e produção nos
campos da: Memória; Verdade e Justiça; Ditadura Civil-Militar; História da Justiça
na Ditadura no Brasil; Lugares de Memória da Ditadura Civil-Militar Brasileira;
Justiça de transição; e O Papel dos trabalhadores/as e da Sociedade Civil na Ditadura
Brasileira;
1.3. A experiência mínima em um dos temas acima (1.2) é pré-requisito para a
contratação; e
1.4. A formação em nível de pós-graduação é desejada.
II – DAS VAGAS, CONTRATO E SELEÇÃO
2.1. Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas.
- Uma vaga para Pesquisador Assistente de Coordenação – R$ 4.500,00
- Uma vaga para Pesquisador – R$ 3.000,00
2.2 A relação contratual será como Pessoa Jurídica (PJ).
2.3 O/a candidato/a deverá possuir o registro como MEI até o início das atividades, que
estão previstas para março de 2022.
2.4 O processo de seleção terá as seguintes etapas:
a) Análise do CV
b) Preenchimento de questionário profissional
b) Entrevista.
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III – DA CONTRATAÇÃO
3.1. Além dos pré-requisitos elencados acima, somente poderão ser contratados, os
interessados que comprovarem os seguintes requisitos:
a) Ter a Graduação concluída no mínimo até 2018;
b) Ser apto para o exercício da atividade de pesquisa em história; e
c) Ter produção e/ou pesquisa relacionada ao contexto da Ditadura Civil-Militar
no Brasil ou Mundo do Trabalho.
IV – DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES DO/A PESQUISADOR/A
a) Realizar atividades de pesquisa histórica relacionada ao contexto da Ditadura
Civil-Militar no Brasil;
b) Proceder ao tratamento, análise de dados, iconografia e informações da
pesquisa;
c) Coletar e classificar dados e informações relacionadas ao escopo desta pesquisa;
d) Contribuir para a coleta de testemunhos (história oral) e participar destas
coletas (elaborar questionários e roteiros);
e) Redação de relatórios de Pesquisa (parciais e final) e especificação do referencial
teórico;
f) Realizar o levantamento iconográfico completo;
g) Pesquisa e produção de conteúdo com vistas ao trabalho em museologia para o
Memorial da Luta pela Justiça;
a) Construção de conteúdo para a expografia do Memorial da Luta pela Justiça;
h) Aptidão para o trabalho à distância e disponibilidade para trabalho presencial; e
V – DAS INSCRIÇÕES
a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
b) As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas,
exclusivamente pelo e-mail: nucleomemoria@nucleomemoria.com.br com o
Assunto: Candidatura para vaga para Pesquisa 2022 no período 15 de janeiro a
10 fevereiro.

