
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2019 
 

EDITAL SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM/UMA PESQUISADOR(A) PARA O PROJETO 
ALFABETIZAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL (RIO GRANDE DO NORTE) 
 
A Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa e Informação, entidade privada sem fins lucrativos 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 
00.134.362/0001-75, com sede na Rua General Jardim, 660, CEP 01223-010 São Paulo-SP, torna 
público, para o conhecimento dos interessados na Ação Educativa, que realizará seleção para 
contratação de um/uma pesquisador(a) para o Projeto Alfabetização com Qualificação Social 
e Profissional (Rio Grande do Norte). 
 
1. Considerações iniciais 

O Projeto Alfabetização com Qualificação Social e Profissional tem por objetivo oferecer 
alfabetização integrada à qualificação social e profissional aos jovens e adultos agricultores e 
agricultoras familiares, que vivem no e do campo. A proposta é um braço do Governo cidadão, 
desenvolvido no estado do Rio Grande do Norte, com diferentes frentes que visam melhorias 
no cenário socioeconômico e na qualidade de vida da população potiguar. Para isso são 
oferecidas 100 turmas de alfabetização com qualificação profissional e social distribuídas em 29 
municípios que compõem três polos do estado do Rio Grande do Norte: Natal, João Câmara e 
Mossoró. O projeto oferece formação inicial e continuada de 200 educadoras(es) (100 
alfabetizadores, 100 técnicos agrários) contratadas(os) para atuar nas turmas de alfabetização. 
Para o Monitoramento e Avaliação da implementação da proposta, três pesquisadores 
compõem uma equipe de pesquisa responsável por coletar e sistematizar dados sobre a prática 
educativa nos territórios. Cada pesquisador contratado atuar em um dos três polos em que o 
Projeto será implementado. O presente edital é especificamente para a contratação de 
pesquisador para o polo de João Câmara.  
 
2. Atribuições do cargo:  

 Participar do último encontro de formação continuada das educadoras e educadores de 
e em João Câmara. 

 Recolher e guardar todos os originais de lista de presença, instrumentos de avaliação da 
formação pelos participantes e outros questionários aplicados no encontro.  

 Tabular e sistematizar a frequência dos participantes, bem como as respostas contidas 
nos instrumentos de avaliação da formação pelos participantes e outros questionários 
aplicados no encontro e enviar os resultados para a Equipe Gestora. 

 Elaborar relatórios de observação da atividade formativa.  

 Realizar visitas de acompanhamento às turmas do polo de João Câmara para observar e 
acompanhar atividades do Tempo Comunidade e Tempo escola e conversar com 
educadores e estudantes.  

 Elaborar relatório de observação por visita realizada e relatórios mensais sobre o 
processo de monitoramento. Os relatórios seguirão um modelo pré-existente 
fornecidos pela Equipe Gestora do Projeto e deverão ser preenchidos em questionário 
online (link fornecido pela Equipe Gestora). 

 Acompanhar a implementação das avaliações diagnóstica e final nas turmas 

 Participar de reuniões presenciais e via videoconferência com a equipe gestora do 
projeto para avaliar e subsidiar as ações do Projeto.  

 Realizar entrevistas com educadoras e educadores, educandas e educandos para a 
coleta de informações sobre o processo educativo e sobre a implementação do Projeto.  



 
 

 Ler a proposta técnica e todos os materiais fornecidos pela Equipe Gestora sobre a 
implementação do Projeto de modo a ficar integrado sobre os pressupostos que 
norteiam a proposta educativa.  
 

3. Sobre a formação do(a) candidato(a):  

 Formado/as ou formando/as em cursos superior de Pedagogia ou na área de Ciências 
Humanas.  

 
4. Experiência comprovada em:  

 Experiência em projetos de pesquisa em Universidades ou Organizações do Terceiro 
Setor. 

 
5. Habilidades:  

 Familiaridade com Pacote Office (Word, Excel, Power Point), preferencialmente 
domínio Excel.  

 Facilidade para processos de coleta, tabulação, organização e sistematização de dados. 

 Dominar as ferramentas para participação em reuniões de via videoconferência. 

 Boa redação. 

 Capacidade de diálogo com educadores e educandos em situações de sala de aula. 

 Capacidade de trabalho em equipe, com múltiplas demandas. 

 Boa capacidade de organização e de finalizar tarefas dentro de prazos. 
 

6. Requisitos:  

 Residir no Rio Grande do Norte, próximo ou no município de João Câmara.  

 Possibilidade de se deslocar todos os dias para os diferentes locais onde realizará o 
acompanhamento das turmas, em seu polo de atuação. 
 

7. Regime de trabalho e benefícios:  

 Remuneração pelo serviço prestado durante os meses de outubro a dezembro: 
R$4.000,00 condicionados a entrega de relatórios e sistematizações combinadas.  

 Período de contratação: 3 (três) meses - de outubro a dezembro de 2019. 

 Carga horária semanal: média de 20horas1. 
 

8. Cronograma de seleção:  
Os(as) interessados(as) deverão enviar até 28/10/2019 currículo para o e-mail: 
heloisa.trenche@acaoeducativa.org.br, indicando no assunto: Projeto Alfabetização com 
Qualificação Social e Profissional (RN) – contratação de pesquisador(a). A Ação Educativa 
entrará em contato por e-mail ou telefone com os candidatos selecionados nesta primeira 
fase e então será realizada uma primeira entrevista via videoconferência. 

                                                           
1 Com exceção dos dias em que participar das atividades formativas do projeto, quando esta carga 
horária deve ser maior.  
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