
 
 

  

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 01/2022 

 
 

 
SELEÇÃO DE AUXILIARES DE PESQUISA (GRADUANDOS) PARA 

ATUAREM COMO PESQUISADORES  NO  DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID 19 EM 

FORTALEZA. 

 
 

O Núcleo de Pesquisas Sociais da UECE – NUPES, vinculado ao Programa 

de Pós- Graduação em Políticas Públicas da UECE e a organização social 

Frente de Assistência Criança Carente – FACC, CNPJ: 11.664.638/0001-43, 

em cumprimento da Meta 1 e suas Etapas da proposta para execução do Termo 

de Fomento Nº 924817/2021, CONVIDAM os interessados a apresentarem 

proposta nos termos aqui      estabelecidos para seleção pública de pesquisadores 

para compor a equipe do Diagnóstico da População em Situação de Rua no 

contexto da pandemia da Covid 19 em Fortaleza. 

 

1. Objetivo:   

 
A presente chamada tem por objetivo selecionar interessados, que atendam 

aos requisitos do  REGULAMENTO desta Chamada, para realizar diagnóstico 

quantitativo e qualitativo junto à população em situação de rua no contexto da 

pandemia pela COVID 19, em Fortaleza, com ênfase nas condições humanas 

das crianças e dos adolescentes. 

 
2. Quantidade e duração do projeto: 

Serão selecionados 6 (seis) auxiliares de pesquisadores por nove meses.  

 

 



 
 

 

 

 

3. Requisitos do Candidato: 

 
 

3.1 Pesquisador 1 

• Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Ciências Sociais 
(Bacharelado ou Licenciatura) e já ter concluido o  terceiro semestre. 

Vagas: 02 (duas) 
Carga Horaria: 20 horas semanais 

 
3.2 Pesquisador 2 

• Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Serviço Social e já 
ter concluido o terceiro semestre.  

Vagas: 02 (duas) 
Carga Horaria: 20 horas semanais 

 

3.3 Pesquisador 3 

• Ser aluno regularmente matriculado no Curso Geografia e ter 
concluído o quarto semestre. 

• Ter concluído as disciplinas de Cartografia básica e cartografia 
temática. 

• Saber trabalhar com os softwares Qgis e Arcgis. 

• Saber operar pelo menos com GPS de navegação e trabalhar 

com planilhas eletrônicas  

Vagas: 02 (duas) 
Carga Horaria: 20 horas semanais 

 

4. Inscrição: 

Os candidatos deverão preencher a ficha disponibilizada em 

www.nupes.com.br e enviar junto com o Currículo Lattes para o e-mail 

nupes.uece@gmail.com  
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5. Cronograma: 

 

Eventos Datas 

Inicio das inscrições 13 de abril de 2022 

Data limite para submissão das 

candidaturas e entrega do currículo 

20 de abril de 2022 

Entrevista virtual dos candidatos 
(Via Plataforma Meet) 

25 e 26 de abril de 2022 

Divulgação dos resultados na página 

do NUPES 

27 de abril de 2022 

 

 
6. Dos esclarecimentos e das Informações adicionais: 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta 

Chamada poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico 

nupes.uece@gmail.com e telefone (85) 3101.9926. 

 

7. Inscrição 

Os documentos dos candidatos deverão ser enviados para endereço 
eletrônico nupes.uece@gmail.com 

Documentos obrigatório para inscrição 

• Ficha do candidato 

• Comprovante de matrícula; 

• Currículo lattes;  

• Cópia de documento de indentificação do candidato 

 

8. Seleção 

A seleção será feita através da análise de currículo e entrevista. As 

entrevistas serão realizadas de forma remota com hora marcada para cada 

candidato.   
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9. Critérios da seleção 

A seleção será realizada por uma banca composta por professores que irão 

avaliar o perfil do candidato levando em consideração as necessidades 

demandadas pelo Projeto. 

 

10. Sobre as Bolsas 

Os candidatos aprovados irão receber uma bolsa de auxiliar de pesquisa no 

valor de R$: 800,00 (oitocentos reais). As bolsas serão de responsabilidade 

(concessão e acompanhamento) da FACC e pagas por instituição por ela 

determinada. No total, cada auxiliar de pesquisa receberá nove bolsas. 

O NUPES atuará a título de colaboração na selção dos bolsistas, ou seja: 

divulgação do edital; seleção e; publicação dos resultados. A participação do 

NUPES não irá gerar nenhum  tipo de custos para o projeto.  

 

11. Atividades a serem desenvolvidas pelos Pesquisadores 

 
- Levantamento das informações estatísticas nas Bases de Dados; 
- Mobilização das entidades da Rede de Atendimento da criança e do adolescente  
- Acompanhamento na aplicação dos instrumentais de pesquisa; 
- Transcrições das entrevistas e Grupos Focais; 
- Apoio na redação dos relatórios; 
- Digitação e tabulação de dados; 
- Elaboração de gráficos e tabelas das pesquisas; 
- Carga Horária: 20 horas semanais 
 

Fortaleza, 07 de Abril de 2022 

 

 

 
Prof. Francisco Horácio da Silva Frota 

Coordenador do NUPES 

 

 


