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O Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação (INCT/IDDC) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) torna público o presente Edital de 

abertura de vagas para bolsistas de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação 

(FAPEMIG), para integrar as atividades do INCT IDDC. 

O(a)s bolsistas selecionado(a)s irão se vincular ao projeto de pesquisa “A reconstrução 

da participação social no Brasil” do Instituto da Democracia sob a supervisão do Prof. Dr. 

Leonardo Avritzer e da pesquisadora Dra. Priscila Zanandrez.  

O projeto tem como objetivo analisar o processo de reconstrução das Instituições 

Participativas no Brasil em nível federal. As principais atividades do projeto serão: 

acompanhamento da reconstrução e reorganização dos conselhos e conferências 

nacionais, acompanhamento da construção do orçamento participativo nacional, 

acompanhamento e mapeamento dos ativistas que farão parte desses espaços. 

1. DAS VAGAS OFERECIDAS   

1.1 Serão abertas as seguintes vagas: 

1.1.1 Uma vaga de bolsa BDCTI – nível II  

1.1.2 Uma vaga de bolsa BDCTI – nível III 

1.1.3 Uma vaga de bolsa BDCTI – nível IV 

1.1.4 Duas vagas de bolsa BDCTI – nível VI   

1.2. As bolsas terão duração de 06 meses, podendo ser renovadas. 

2. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO(A) BOLSISTA  

2.1. O(a)s candidato(o)s deverão cumprir os requisitos respectivos a vaga a que se 

candidatar, conforme o quadro a seguir: 

Modalidade Requisitos da bolsa Valor mensal da bolsa 

BDCTI – nível II a) Possuir título de mestrado 

em área compatível com as 

atividades previstas no 

projeto; ou 

R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais) 



b) Ser estudante de 

doutorado 

BDCTI – nível III 

 

a) Ser estudante de mestrado 

em área compatível com as 

atividades previstas no 

projeto 

R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) 

BDCTI – nível IV a) possuir título de 

graduação em área 

compatível com as 

atividades previstas 

no projeto  

R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais) 

BDCTI – nível VI   a) ser estudante de 

graduação; 

R$ 600,00 

(seiscentos reais)  

  

2.2 Ler e concordar com as normas gerais de bolsas da FAPEMIG. 

 

3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

3.1 Serão considerados para efeito de seleção e classificação: 

3.1.1 Possuir conhecimento prévio na área de participação social e teoria democrática; 

3.1.2 Possuir habilidade em diferentes ferramentas metodológicas (qualitativas e/ou 

quantitativas), em especial no uso de softwares (R; SPSS; Atlas ti); 

3.1.3 Possuir publicação de artigos e apresentações de trabalhos de natureza empírica 

sobre os temas citados; 

4. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 

INSCRIÇÃO 

4.1. As inscrições serão realizadas até o dia 10 de março de 2023 às 23h59 minutos 

(horário de Brasília), através do e-mail coordenacao@institutodademocracia.org, com o 

assunto especificando a modalidade de bolsa a qual está se candidatando. 

4.2.  O Exame de Seleção se baseará nas seguintes etapas: 1) análise do Currículo – fase 

eliminatória (encaminhado via e-mail, conforme prazo de inscrição). O currículo 

encaminhado deverá ser no formato Lattes, contendo telefone para contato e e-mail 

válido; e 2) uma entrevista presencial ou por Zoom. Na modalidade Zoom a(o) 

candidata(o) deverá solicitar a utilização da ferramenta no e-mail de inscrição e assumirá 

a responsabilidade técnica pela realização da entrevista. 

4.3 Os candidatos selecionados na primeira etapa serão comunicados por e-mail, até o dia 

14 de março de 2023. No e-mail será comunicado os dias e horários das entrevistas.  

4.4. As entrevistas serão realizadas entre os dias 15 e 17 de março. 

4.5 O resultado será publicado na página do Instituto da Democracia em sua homepage, 

até o dia 20 de março de 2023.  

 

 

mailto:coordenacao@institutodademocracia.org


5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Casos omissos ou não previstos no presente Edital serão julgados pela 

coordenação do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação; 

5.2. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral do Instituto da Democracia e da Democratização da 

Comunicação, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso 

implique direito ou indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

 

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2023 

 

 

Leonardo Avrtizer 

Coordenador do INCT da Democracia e da Democratização dos Meios de Comunicação 


