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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAS – FCS 

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA - NECRIVI 
11 DE SETEMBRO DE 2018 

 

A COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA 

TORNA PÚBLICO O EDITAL N° 01, DE 11 DESETEMBRO DE 2018, ESTABELECENDO 

NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO, VISANDO À SELEÇÃO DE 

BOLSISTAS PARA EXECUSÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA VOLTADA PARA O 

PROJETO “DESAPARECIMENTO DE PESSOAS E SEGURANÇA PÚBLICA: ANÁLISE DO 

PERFIL, DAS PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO, DA INVESTIGAÇÃO E DO TRATAMENTO 

DOS DADOS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA NO ESTADO DE GOIÁS”, REALIZADO 

PELO NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA – NECRIVI, EM 

PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS E A POLÍCIA CIVIL DO 

ESTADO DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ENTRE OUTUBRO DE 2018 E 

OUTUBRO DE 2019. 

COMPÕEM A COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

 Dr. Dijaci David de Oliveira 

 Dra. Najla Franco Frattari 

 Doutoranda Thaisa da Silva Ferreira 

 Mestranda Flávia Alchuffi  

 Mestranda Karen Pessoa 

 Mestranda Simone de Jesus 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Núcleo de Estudos sobre 

Criminalidade e Violência e irá obedecer às normas dispostas neste Edital.  

1.2 O Processo Seletivo destina-se ao sortimento de 05 (cinco) vagas para pesquisadores 

vinculados em caráter temporário ao Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, para 

realização de atividades concernentes ao projeto “DESAPARECIMENTO DE PESSOAS E 

SEGURANÇA PÚBLICA: ANÁLISE DO PERFIL, DAS PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO, DA 

INVESTIGAÇÃO E DO TRATAMENTO DOS DADOS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA NO 

ESTADO DE GOIÁS”, a ser realizado pelo Núcleo de Estudos Sobre Criminalidade e Violência 

– NECRIVI/FCS. 
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1.2 O(A) estudante realizará trabalho como bolsista referente à, em média,20 horas semanais, 

ao longo do período de 12 (doze) meses entre outubro de 2018 e outubro de 2019. Haverá a 

entrega de certificados, cursos de capacitação e a possibilidade de publicação de 

artigos/capítulos e detrabalhos acadêmicos em congressos e eventos referentes aos temas de 

pesquisa abordados no projeto.  

1.3 Caso, eventualmente, haja a possibilidade de trabalhos futurose sendo de interesse 

comum, o(a) estudante poderá permanecer no quadro de pesquisadores associados ao 

NECRIVI e atuar com outros grupos de pesquisa da FCS, tendo como contrapartida a entrega 

de certificados, cursos de capacitação e a possibilidade de publicação de artigos/capítulos e de 

trabalhos acadêmicos em congressos e eventos. 

2. DAS VAGAS: 

2.1 São disponíveis 05 (cinco) vagas para bolsistas de pesquisa, sendo 03 (três) vagas 

voltadas exclusivamente para graduandos em Ciências Sociais, 01 (uma) vaga voltada para 

graduandos em Estatística e/ou que possua amplo conhecimento para trabalhar com dados 

estatísticos e 01 (uma) vaga voltada para graduandos em qualquer curso de graduação 

oferecido pela UFG e que possua forte conhecimento em elaboração de programas para 

edição folders, cartilhas etc.. 

2.2As vagas estão condicionadas à elaboração de um projeto de pesquisa para cada bolsista 

selecionado. Aos(às) estudantes de Ciências Sociais um projeto de TCC voltado ao tema do 

projeto, ao(à) estudante de Estatística e/ou que possua amplo conhecimento para trabalhar 

com dados estatísticos, um projeto de TCC voltado à Crítica e Análise de Dados e ao(à) 

estudante de qualquer área de ensino superior e que possua amplo domínio de programas 

para elaboração de folders, cartilhas etc.,  um projeto de TCC analisando e propondo modelo 

de cartilha para busca de pessoas desaparecidas. Os TCC deverão ser finalizados até o final 

do período de vigência da bolsa e serão avaliados pelos coordenadores de pesquisa além de 

serem total ou parcialmente incorporados aos relatórios do projeto“DESAPARECIMENTO DE 

PESSOAS E SEGURANÇA PÚBLICA: ANÁLISE DO PERFIL, DAS PRÁTICAS DE 

ORIENTAÇÃO, DA INVESTIGAÇÃO E DO TRATAMENTO DOS DADOS PELO SISTEMA DE 

SEGURANÇA NO ESTADO DE GOIÁS”. 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 Poderão se inscrever alunos do curso de Ciências Sociais, Estatística e de outras áreas de 

conhecimento, devidamente matriculados no período de 2018/2, que tenham experiência com 

pesquisas e possuam interesse na elaboração de estudos e pesquisas com a temática do 

projeto“DESAPARECIMENTO DE PESSOAS E SEGURANÇA PÚBLICA: ANÁLISE DO 

PERFIL, DAS PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO, DA INVESTIGAÇÃO E DO TRATAMENTO 

DOS DADOS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA NO ESTADO DE GOIÁS”, e Metodologia de 

Pesquisa nas Ciências Sociais (quali e quanti). 
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3.2 Os interessados deverão enviar os documentos listados abaixo para realizar a inscrição 

para o e-mail necrivi@gmail.com, com o campo de assunto preenchido da seguinte 

forma“SELEÇÃO PROJETO DESAPARECIDOS – NOME COMPLETO”. 

3.2.1 Cópia do Extrato Acadêmico/Histórico Escolar completo; 

3.2.2 Cópia do RG e CPF; 

3.2.3 Carta de intenções em que mencione sua trajetória acadêmica, escolhas profissionais e 

os motivos pelos quais se interessa com a temática do projeto e de serem, total ou 

parcialmente, incorporados aos relatórios do projeto “DESAPARECIMENTO DE PESSOAS E 

SEGURANÇA PÚBLICA: ANÁLISE DO PERFIL, DAS PRÁTICAS DE ORIENTAÇÃO, DA 

INVESTIGAÇÃO E DO TRATAMENTO DOS DADOS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA NO 

ESTADO DE GOIÁS”, com no máximo 05 (cinco) páginas. 

3.3 As inscrições deverão ser efetivadas pelo(a)s próprio(as) candidato(a)saté o dia 10/10/2018 

à meia noite. E-mails recebidos fora dos prazos estabelecidos por esse Edital não serão 

aceitos. 

3.4 O(a) Candidato(a) é o(a) único(a) responsável pelas informações prestadas ao inscrever-se 

no processo seletivo, dispondo a Comissão de Seleção do direito de excluir aquele(a) que não 

preencher o e-mail de forma correta e completa e não apresentar a documentação solicitada. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

4.1 O exame de seleção será realizado pela Comissão de Seleção designada para esse fim e 

constará das seguintes etapas: 

4.1.1Primeira etapa: Análise do Extrato Acadêmico/Histórico Escolar completo (caráter 

eliminatório e classificatório), considerando requisitos básicos dos itens 3.1 e 3.2 deste Edital, a 

nota média global do(a) candidato(a) e o ano previsto para conclusão do curso. 

4.1.2 Segunda etapa: Análise da Carta de Intenções (caráter eliminatório e classificatório), 

considerando se o perfil do(a) candidato(a) está em consonância com os interesses da 

Coordenação do Projeto Desaparecimento de Pessoas e Segurança Pública. 

4.1.3Terceira etapa: Arguição oral, em caráter classificatório. 

4.2 O resultado da homologação das inscrições será publicado no mural da secretaria de 

graduação da FCS no dia 11 de outubro de 2018 após o 12h e no site do NECRIVI 

(https://necrivi.cienciassociais.ufg.br/). 

4.3 Na divulgação da homologação das inscrições serão também divulgados o local, data e 

horário das arguições orais, que ocorrerão entre os dias 12 e 15 de outubro de 2018. 

4.4 Em caso de desistência de estudantes selecionada(a)s serão chamados(a)s o(as) 

estudantes aprovado(a)s para o banco de vagas de reserva. 

4.5 A ausência do(a) candidato(a) em quaisquer etapas do processo seletivo implicará em sua 

desclassificação. 

https://necrivi.cienciassociais.ufg.br/
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5.DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

5.1 O resultado final será divulgado no mural da Secretaria de Graduação da FCS e no sitedo 

NECRIVI (https://necrivi.cienciassociais.ufg.br/) até o dia 15/10/2018. Não serão passadas 

informações por telefone. 

GOIÂNIA, 11 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

Prof. Dr. Dijaci David de Oliveira 

Coordenador do Núcleo de Estudos Sobre Criminalidade e Violência - NECRIVI 


