
 

 

 

 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO 

DIRETORIA ACADÊMICA 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 04/2021 

Inscrição de Estudantes para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC FESPSP)  

Categoria: Políticas públicas 

 

A Diretoria Acadêmica e a Coordenação de Pesquisa e Extensão da Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo tornam público o presente Edital de abertura de 

inscrições visando à seleção de estudantes para o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (PIBIC FESPSP). 

 

1. Período e forma de inscrição 

A inscrição se dará de 23/08/2021 a 05/09/2021, por meio do envio dos documentos em 

PDF (ver item 5) para o e-mail pesquisa@fespsp.org.br, com o assunto “Inscrição PIBIC 

04/21 + Nome Completo”. Podem se candidatar estudantes de quaisquer dos cursos de 

graduação da FESPSP, desde que estejam cursando até o 4º. semestre de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação, e até o 6º. semestre de Administração e de Sociologia e Política. 

Fica vedada a participação de estudantes que já tenham participado de quaisquer outras 

modalidades do PIBIC FESPSP, com recebimento de bolsa, anteriormente a este Edital.  

 

2. Número de vagas, valor da bolsa e horário previsto 

Este Edital oferece 2 (duas) vagas para Pesquisador(a) Iniciante em Projeto descrito no item 

3, a seguir. As atividades serão orientadas por docente da FESPSP e estão coadunadas com 

objetivos de pesquisa previamente definidos. O período de vigência da bolsa é de 12 

meses, de outubro de 2021 a setembro de 2022, no valor de R$ 450,00, pagos mediante 

depósito em conta corrente, ou conta-poupança, do banco Itaú S/A, totalizando 12 (doze) 
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parcelas.  Está previsto o envolvimento do(da) Bolsista em atividades direcionadas, por 6 

horas diárias, com intervalo de 40 minutos de segunda a sexta feira, exceto feriados. Os(as) 

bolsistas selecionados(as) cumprirão com as obrigações do Programa, sob a orientação de 

um(a) docente orientador(a), e terão direito a certificação acadêmica ao final do período. 

Da mesma forma, o bolsista produzirá seu trabalho sob a coorientação de um segundo 

docente, o qual é integrado à consultoria institucional e responsável pela frente de trabalho 

(Eixo) em que se desenvolverá o projeto de pesquisa.  

 

3.  Do Projeto Franco da Rocha  

Os(as) estudantes selecionados(as) deverão desenvolver atividade de investigação 

orientada, na perspectiva do projeto desenvolvido para a Prefeitura Municipal de Franco da 

Rocha – SP, sob Coordenação Técnica do Prof. Dr. Paulo Silvino Ribeiro, no âmbito da 

consultoria institucional realizada atualmente pela Sociologia e Política - Escola de 

Humanidades. O projeto é composto por 5 (cinco) eixos, sendo eles:  1 - Gerenciamento do 

projeto; 2 – Monitoramento por indicadores; 3 - Redesenho de processos; 4 - Avaliação de 

políticas públicas; 5 - Plano de Ação para Orçamento Participativo.  

 

As atividades dos(das) pesquisadores(as) iniciantes se darão em 2 (dois) eixos do projeto, a 

saber: Eixo 4 - Avaliação de Políticas Públicas e Eixo 5 - Plano de Ação para Orçamento 

Participativo. 

 

4. Compromissos 

Os(as) pesquisadores(as) iniciantes selecionados(as) assumem os seguintes compromissos 

em relação ao PIBIC-FESPSP:  

a) Manter-se regularmente matriculado(a) no período de vigência da bolsa; 

b) Apresentar relatórios trimestrais durante todo o período de vigência da bolsa; 

c) Ao final da vigência do período de bolsa: escrever texto a ser publicado em 

periódico selecionado e apresentar os resultados em evento acadêmico, sendo um 

deles, obrigatoriamente, o seminário de pesquisa e extensão anual organizado pela 



 

 

 

 

FESPSP; 

d) Nas publicações e trabalhos apresentados derivados da pesquisa realizada fazer 

referência à sua condição de estudante participante do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-FESPSP); 

e) Devolver à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em valores 

atualizados, a(s) quota(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e 

compromissos assumidos não sejam cumpridos. 

 

5. Documentos exigidos para inscrição 

a) Formulário próprio (ANEXO A) preenchido e salvo em PDF;  

b) Histórico escolar atualizado, considerando os semestres cursados até o momento da 

inscrição; 

c) Curriculum Vitae; 

d) Carta de intenção contendo: i) sua percepção sobre o tema para o qual está se 

candidatando: avaliação de políticas públicas, ou orçamento participativo; ii) como 

essa experiência poderia compor um projeto de pesquisa sobre o tema escolhido; 

iii) experiência, conhecimentos, habilidades e atitudes que o(a) capacitem para esta 

vaga.  

 

Esta modalidade de bolsa dispensa apresentação de projeto, na medida em que a linha de 

pesquisa e as atividades previstas para o(a) bolsista estão previamente definidas. 

 

6. Processo de seleção e critérios de avaliação 

Para a seleção serão considerados currículo, histórico escolar e entrevista com os (a)s 

candidatos(as), além da análise da carta de intenção.  

 

Para compor a nota final de classificação no processo seletivo será considerado 

Uma nota de 0 a 2 para currículo; 

Uma nota de 0 a 2 para o Histórico Escolar; 



 

 

 

 

Uma nota de 0 a 3 para a carta de intenção; 

Uma nota de 0 a 3 para a entrevista. 

A classificação final será calculada da seguinte maneira: 

a) Nota Currículo (até 2) + Nota Histórico Escolar (até 2) + Nota da carta de intenção 

(até 3) + Nota Entrevista (até 3) = Nota final (até 10) 

b) Os(as) candidatos(as) que obtiverem nota final inferior a 7,0 (sete) serão 

desclassificados(das). 

 

Em caso de empate serão considerados, na seguinte ordem: i) melhor nota da carta de 

intenção; ii) melhor nota da entrevista.  

 

As entrevistas serão feitas diretamente com o Coordenador Técnico do Projeto, de forma 

remota. Serão avaliados itens como capacidade de articulação do estudante e interesse nos 

temas da pesquisa. 

 

7. Divulgação dos resultados 

A lista dos(das) bolsistas aprovados(das) será divulgada por e-mail aos(às) candidatos(as) e 

no site da instituição, na página da Coordenação de Pesquisa e Extensão, até o dia 

30/09/2021.  

 

8. Período de vigência das bolsas 

A participação dos(as) estudantes no programa iniciará em 01/10/2021 e será finalizada em 

30/09/2022. Caso o(a) estudante solicite trancamento ou cancelamento de sua matrícula, 

será automaticamente desligado do PIBIC-FESPSP. 

 

9. Disposições gerais 

• O programa tem duração de 12 meses, sem possibilidade de renovação.  

• O prazo para entrega dos documentos e ações compromissados no item 4 somente 

será prorrogado caso o estudante apresente problemas de saúde, justificados por 



 

 

 

 

licença médica superior a 15 dias. 

• O estudante que completar o PIBIC terá direito ao certificado de participação e 

poderá obter créditos em atividades acadêmicas; 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Extensão e pela 

Direção Acadêmica.  

 

São Paulo, 16 de agosto de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Eduardo Santos Profa. Dra. Maria Rosa Crespo 

Diretor Acadêmico Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO A 

Folha de dados 

 

Nome completo: 

RA: 

Curso: 

Semestre: 

e-mail: 

Telefone:  

 


