
EDITAL DE ABERTURA 001/2011
 PROCESSO SELETIVO

Convênio FINEP 01.10.0493.00

PROCESSO  SELETIVO  PARA  PROVIMENTO  DE  CARGOS  DE  PESQUISADOR  E 
PESQUISADOR  ADJUNTO  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  NO  NACE/NESOL-USP  NO 
ÂMBITO DO PROJETO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES E APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO DO 
INSTITUTO PALMAS.

A Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, através do Núcleo de Apoio à Cultura e  
Extensão Universitária – Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo (NACE/NESOL-
USP)  vinculado  a  Pró-Reitoria  de  Cultura  e  Extensão  Universitária  da  USP  torna  público,  para 
conhecimento  dos  interessados,  que  fará  realizar  Processo  Seletivo  para  provimento  de  cargos  de 
Pesquisador e Pesquisador Adjunto destinado ao preenchimento de vagas existentes conforme Quadro I 
deste edital.

1. DOS CARGOS E VAGAS OFERECIDAS
1.1  Cargos
Este  Processo Seletivo tem por  objetivo o provimento  de cargos de Pesquisador  e  Pesquisador 
Adjunto para prestação de serviços no âmbito do projeto “Ampliação das Ações e Aperfeiçoamento 
Tecnológico  do  Instituto  Palmas  executado  pelo  Núcleo  de  Apoio  à  Cultura  e  Extensão 
Universitária – Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo (NACE/NESOL-USP).
1.2 Cargos Vagos
Este Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de cargos vagos atualmente existentes conforme 
especificação abaixo:
Pesquisador: 02 vaga
Pesquisador adjunto: 01 vaga

1.3 Atividades Típicas dos Cargos
As atividades típicas do cargo encontram-se listadas abaixo:

PESQUISADOR

Descrição Sumária: 
Prestar serviço ao Projeto Ampliação das Ações e Aperfeiçoamento Tecnológico do Instituto Palmas 
a ser desenvolvido pelo NESOL-USP, desenvolvendo atividades de pesquisa ligada a produção de 
indicadores de desenvolvimento sócio-territorial no âmbito da estratégia dos bancos comunitários.  

Descrição Detalhada:
a) Garantir  o  desenvolvimento  das  atividades  previstas  no  Projeto  com  relação  ao 

desenvolvimento  de  indicadores,  bem como  o  cumprimento  dos  procedimentos  formais 
definidos pela coordenação do Projeto;

b) Realizar levantamento bibliográfico;
c) Elaborar instrumentos de coleta de dados quantitativos e qualitativos;
d) Produzir análises de dados;
e) Realizar registros e arquivos de dados, para confecção de relatórios;
f) Produzir relatórios com a sistematização dos resultados obtidos;
g) Coordenar a equipe de trabalho composta por pesquisadores adjuntos;
h) Participar das atividades de planejamento definidas em cronograma junto à coordenação do 

Projeto;
i) Subsidiar a equipe de coordenação do NESOL-USP com as informações sobre o processo de 

trabalho e sobre o andamento das atividades;
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j) Zelar pela boa imagem da Universidade de São Paulo, do NESOL-USP, da FUSP e do Projeto 
nos espaços em que estiver atuando.

PESQUISADOR ADJUNTO

Descrição Sumária:
Prestar serviço ao Projeto Ampliação das Ações e Aperfeiçoamento Tecnológico do Instituto Palmas a 
ser executado pelo NESOL-USP, desenvolvendo atividades de apoio a pesquisa ligada a produção de 
indicadores de desenvolvimento sócio-territorial no âmbito da estratégia dos bancos comunitários.

Descrição Detalhada:
a) Garantir o desenvolvimento das atividades previstas no Projeto com relação ao desenvolvimento 

de  indicadores,  bem  como  o  cumprimento  dos  procedimentos  formais  definidos  pela 
coordenação do Projeto;

b) Dar  suporte  a  equipe  de  pesquisadores  do  projeto  no  desenvolvimento  das  atividades  de 
pesquisa;

c) Realizar levantamento bibliográfico;
d) Realizar  trabalho  de  campo  com  coleta  de  dados  utilizando  metolodogias  quantitativas  e  

qualitativas; 
e) Organizar banco de dados;
f) Produzir relatórios;
g) Zelar pela boa imagem da Universidade de São Paulo, do NESOL-USP, da FUSP e do Projeto 

nos espaços em que estiver atuando.

1.4 Formação e experiência 
O candidato deverá, por ocasião da contratação, comprovar a seguinte escolaridade, de acordo com 
o cargo de inscrição.
Pesquisador: Grau de mestre, ou que tenha realizado, durante pelo menos 3 (três) anos, atividades 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ou disponha de experiência mínima de 8 (oito) anos na 
coordenação  de  atividades  de  gestão  e  planejamento,  preferencialmente  na  área  de  Economia 
Solidária
Pesquisador adjunto:  Ensino superior  completo  e  experiência  em projetos  e/ou pesquisas  em 
Economia Solidária.

1.5 Vencimentos
Os vencimentos básicos brutos no mês de janeiro de 2011, são os seguintes: 
Pesquisador: R$ 2.208,00 bruto para 30 horas semanais de trabalho.
Pesquisador adjunto: R$ 1.500,00 bruto para 25 horas semanais de trabalho.
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Quadro I – Resumo

Cargo: Pesquisador Vagas: 1 Salário: R$ 2.208,00 Escolaridade e experiência: 
grau de mestre, ou que tenha 
realizado, durante pelo menos 
3 (três) anos, atividade de 
pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, ou disponha de 
experiência mínima de 8 (oito) 
anos na coordenação de 
atividades de gestão e 
planejamento, 
preferencialmente na área de 
Economia Solidária. 

Cargo: Pesquisador 
Adjunto

Vagas:1 Salário: R$ 1.500,00 Escolaridade e experiência: 
Ensino Superior Completo. 
Experiência em projetos e/ou 
pesquisa em Economia 
Solidária.

2. DA VALIDADE DESTE PROCESSO
O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual  
período.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Período, horário e local:
As inscrições ficarão abertas no período de 28 de janeiro de 2011 a 4 de fevereiro de 2011 (até as  
24:00h  –  horário  de  Brasília)  e  serão  efetuadas  exclusivamente  via  Internet com o  envio  de 
currículo, preferencialmente lattes, para o e-mail nesol@usp.br. 

4.  DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo de que trata este edital compreenderá  1 etapa de análise de currículo.

5.  DO RESULTADO FINAL
5.1 O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado por meio de Edital de Resultado Final, a 

ser divulgado no dia  7 de fevereiro de 2011 no site do nesol@usp.br. 

 São Paulo, 28 de janeiro de 2011.

Prof. Dr. Augusto Câmara Neiva
Coordenador do Projeto
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