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O LabGen – Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade está 

selecionando bolsista para atuar no projeto FAPERJ “Gênero, raça e desigualdades na 
carreira docente: um estudo organizacional na Universidade Federal Fluminense”. A(o) 
bolsista fará jus a uma bolsa mensal no valor de R$ 420 e deverá se comprometer com 
atividades de pesquisa e apresentação de trabalho. 

 
 
Requisitos da FAPERJ: 
 

1. Não possuir vínculo empregatício com instituição pública ou privada e, também, 
não possuir outra fonte de rendimento e dedicar-se às atividades acadêmicas e 
de pesquisa. 
 

2. Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CR) maior ou igual a 7,0 (sete). 
 

3. Possuir Currículo Lattes – CNPq cadastrado e atualizado. 
 

4. A(o) bolsista deverá estar disponível para apresentação de seus resultados, em 
data e local a serem marcados em comum acordo com a diretoria da FAPERJ. 
 

Requisitos do edital: 

5. Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação a partir do 3º 
período. Os cursos deverão ser: Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia ou 
Ciência Política na UFF. 
 

6. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais, auxiliando em 
atividades de pesquisa como leituras e fichamentos, organização de planilhas de 
dados, construção de bases de referências bibliográficas e produção de textos e 
relatórios, programadas pela coordenadora do projeto, sem prejuízo de suas 
atividades acadêmicas. 
 

7. Ter interesse em aprender sobre a linguagem específica da sociologia das 
relações de gênero e organizações, gênero e teoria sociológica, e aprender a 
utilizar ferramentas de pesquisa como o SPSS e Zotero. 
 

Conhecimentos requeridos: 

1. Pacote office: Word, Excel, Powerpoint. 



2. Leitura básica em inglês. 

 

Procedimentos para Inscrição: 
 
Enviar entre os dias 12 e 19 de março os seguintes documentos para o e-mail: 
veronicatoste@id.uff.br 
 

1. Declaração de Regularidade de Matrícula na Graduação – obtida por meio de 
acesso ao Sistema idUFF - https://app.uff.br/iduff/ 

2. Histórico escolar 
3. Link do Currículo Lattes atualizado. 
4. Carta de apresentação, com até 400 palavras. 

 
Da seleção: 
 
No dia 22 de março, às 10h da manhã, os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão um 
formulário online com questões sobre o texto indicado (ver abaixo) e um trecho de um 
texto em inglês para tradução para o português. As respostas deverão ser inseridas no 
formulário até as 22h do mesmo dia.  
 
As(os) candidatas(os) que obtiverem nota 7,0 na primeira etapa farão em seguida uma 
entrevista via Google Meet, a ser agendada na mesma semana. 
 
 
Texto para leitura:  
 
MOSCHKOVICH, Marília e ALMEIDA, Ana Maria F. Desigualdades de Gênero na Carreira 
Acadêmica no Brasil. Dados [online]. 2015, vol.58, n.3, pp.749-789. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582015000300749&lng=en&nrm=iso&tlng=pt  
 
 
Dúvidas: veronicatoste@id.uff.br 
 
 
Cordialmente, 
 
Verônica Toste Daflon 
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Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade 


