
 
Edital para seleção de Assistente de Pesquisa 

Projeto: Direito à Saúde no Sistema Socioeducativo 

O IMJA, em projeto de parceria com a Universidade de Stirling; Universidade de Dundee e Universidade de Strathclyde, 

Reino Unido, está à procura de um assistente de pesquisa para dar suporte em um projeto sobre o direito ao acesso a 

serviços de saúde por parte de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas privativas de liberdade. 

O pesquisador assistente estará integrado à equipe do IMJA, e trabalhara sob supervisão direta com uma equipe 

articulada entre Brasil e Reino Unido. Havendo disponibilidade de fundos, o período do trabalho poderá ser estendido.  

Perfil do candidato(a): 

 Baseado no Rio de Janeiro (região metropolitana) 

 Formação e/ou experiência na área de saúde pública 

 Desejável experiência e/ou conhecimento na área de justiça criminal juvenil 

 Nível mínimo de mestrado (área de ciências sociais/humanas/saúde coletiva/direito) 

 Experiencia com métodos qualitativos. Conhecimento de métodos quantitativos será uma vantagem. 

 Domínio do Inglês é fundamental (escrito e falado). Domínio de uma outra língua será uma vantagem. 

 Boa capacidade de organização e de finalizar tarefas dentro de prazos 

Exemplos de tarefas a serem realizadas pelo assistente de pesquisa:* 

 Revisão crítica da produção acadêmica sobre o tema 

 Síntese e analise de informações estatísticas 

 Análise crítica de legislações e políticas publicas 

 Análise de clipping de materiais de mídia 

 Suporte para coleta primaria de dados (entrevistas e grupos focais) 

 Participação em reuniões semanais 

* Todo o trabalho envolvera escrita em língua inglesa 

Forma de contratação: 

 Pessoa Jurídica / MEI 

O que é oferecido: 

 Bolsa no valor de R$ 3.000 mensais 

 Regime flexível de 30 horas semanais 

 Início 1º de fevereiro de 2019 – termino Dezembro de 2019 (11 meses)** 

** A expectativa, em princípio, é que essa pessoa permaneça como membro da equipe de pesquisa no Brasil em um 

projeto de maior envergadura (2-3 anos) caso a equipe de trabalho envolvida seja contemplada com um fundo de 

pesquisa. 

Processo seletivo: 

 Inscrições: 08 a 18 de janeiro  

 Divulgação das candidaturas selecionadas para a fase de entrevistas: 21 de janeiro 

 Entrevista em inglês com equipe brasileira e escocesa (apenas para currículos selecionados): 24 de janeiro  

 Divulgação de resultados: 25 de janeiro 

 Início das atividades:  01 de fevereiro (negociável) 

As candidaturas devem ser submetidas via formulário disponível no link:  

https://goo.gl/forms/RlcVJf5Zk5JEZeF73 

Dúvidas e informações: contato@imja.org.br 

https://goo.gl/forms/RlcVJf5Zk5JEZeF73
mailto:contato@imja.org.br

