
 

 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS/ 

CADASTRO DE RESERVA – NÍVEL GRADUAÇÃO – 

JORNALISMO (UFC) 

 

O Laboratório de Estudo sobre Marcadores Sociais da Diferença 

(LAMAS), através do Projeto Observatório Nacional da Política LGBT, 

torna pública a abertura de inscrições para seleção de 1 (uma/um) bolsista   

remunerada/o e bolsistas voluntárias/os para composição de cadastro de 

reserva, a ser utilizado de acordo com as necessidades do projeto. 

 

 
1. Das disposições gerais 

O Observatório Nacional da Política LGBT é uma proposta de 

intervenção e produção de conhecimento no campo dos direitos sexuais 

que tem como objetivo mais geral inventariar a trajetória das políticas 

voltadas aos segmentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBT) em perspectiva nacional, mas também dos estados e 

municípios brasileiros, de modo a identificar os principais avanços e 

linhas de desenvolvimento, bem como lacunas e possíveis retrocessos  

na construção de equipamentos, serviços e programas da Governança 

Pública em perspectiva intersetorial. 

 
2. Dos Requisitos 

2.1 Estar regularmente matriculada/o no curso de graduação em 

Jornalismo da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

2.2 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às 

atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão. 
2.3 Cursar a partir do segundo semestre da graduação em Jornalismo. 

2.4 Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal para viabilizar pagamento de bolsa quando houver 



 

 
disponibilidade da mesma no projeto. Não será permitida conta 

poupança ou conta conjunta. 

2.5 Ter disponibilidade de pelo menos 12 (doze) horas semanais para as 

atividades do projeto. 

 
3. Das Atividades dos Bolsistas 

3.1 A/O estudante selecionada/o (e convocada/o) deverá cumprir as 

seguintes atividades que compõem o plano de trabalho do Observatório: 

● Produção de pautas 

● Realização de entrevistas 

● Edição e publicação de entrevistas 

● Redação de textos jornalísticos 

● Redação de webtexto 

● Alimentação e gerenciamento de redes sociais e site do projeto 

● Confecção de materiais de divulgação 

● Mailing list 

● Produção jornalística 

● Participação em Grupo de estudos 

● Formação e qualificação na área 

● Pesquisa em arquivos 
● Participação em reuniões do Observatório; 

● Suporte na organização e participação em eventos 

 

4. Do Valor da Bolsa 

 4.1 A bolsa será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.  

 4.2 A duração da bolsa será de 1 (um) até 5 (cinco) meses, podendo ser 

prorrogada a critério do coordenador, observando-se a as demandas do 

projeto e a disponibilidade orçamentária.   

 4.3 A concessão da bolsa para estudante será cancelada quando se 

verificar uma das seguintes hipóteses: 

4.3.1 - quando o bolsista deixar de apresentar os relatórios de 

atividades ou não desempenhar as atividades especificadas no plano de 

trabalho do projeto, sem justificativa fundamentada; 

4.3.2 - a pedido do coordenador do projeto, devidamente 

justificado, quando for necessária a substituição de bolsista; 

4.3.3 - a pedido do bolsista; 



 

 
4.3.4 - por indisponibilidade orçamentária; 

4.3.5 - por interesse da administração; e 

4.3.6 - por infração devidamente apurada. 

4.4 O trabalho como bolsista não implica vínculo empregatício, estando 

condicionado o pagamento da bolsa à regular realização das atividades, 

mediante a entrega do relatório de atividades e, posteriormente, a devida 

aprovação por parte do coordenador do projeto.  

  

5. Do Processo Seletivo 

A Seleção ocorrerá em duas fases eliminatórias, sendo elas: 

5.1 Análise curricular. A/O candidato deverá enviar currículo vitae e  

histórico da UFC atualizados juntamente com uma carta de 

intenção/apresentação, onde dissertará brevemente sobre as afinidades 

que possui com a temática do projeto e o interesse em fazer parte do 

Observatório. As informações deverão ser enviadas para o seguinte e-

mail observatoriolgbtfortaleza@gmail.com com cópia para o e-mail 

natividademarcelo@gmail.com até às 23:59 do dia 25 de agosto de 

2020. 

5.2 Entrevista. As entrevistas serão realizadas online através de Google 

Meet ou outro canal afim, em horários e data a serem informados no 

e-mail de inscrição. A impossibilidade da entrevista em data 

agendada implicará em falta e eliminação do candidato ou 

candidata.  
 

6. Da divulgação dos resultados e classificação 

6.1 O resultado final será divulgado segundo colendário anexo. A 

seleção de bolsistas remunerada/o e voluntárias/os (cadastro reserva) é 

prerrogativa do Coordenador do Observatório e será de sua inteira 

responsabilidade. 

6.2 Cabe ao Coordenador do Projeto a definição dos requisitos para 

seleção de bolsistas, bem como a realização da avaliação e seleção dos 

mesmos. As/Os candidatas/os aprovadas/os serão classificadas/os na 

ordem decrescente das notas finais obtidas. 
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6.3 A/O candidata/o aprovada/o através da divulgação do Resultado 

Final será convocada/o para atividades, de acordo com as 

necessidades do projeto. 

6.4 A aprovação não garante convocação imediata, mas sim de 

acordo com as atividades e necessidades cotidianas do projeto. 

6.5 O início será imediato e se dará de forma remota, por conta da 

pandemia. 

 

7. Das Disposições Finais 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador do Projeto. 

7.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: 
observatoriolgbtfortaleza@gmail.com 

 

Calendário: 

Inscrição de 18/08 até 25/08 

Resultado da primeira etapa (análise curricular e carta de intenção): 30/08 

Período de entrevistas:  01/09 a 04/09 

Resultado final: 04/09 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Tavares Natividade 

Coordenador Geral do Observatório Nacional da Política LGBT  

Fortaleza, 16 de agosto de 2020.  
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