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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES/AS VOLUNTÁRIOS/AS  

 

O Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS) vem comunicar a abertura 
de processo seletivo de pesquisadores para o desenvolvimento da pesquisa “Massacres no 
campo na Nova República: crime e impunidade, 1985-2016”.  

 
 
1. O PROJETO DE PESQUISA “MASSACRES NO CAMPO NA NOVA REPÚBLICA: 
CRIME E IMPUNIDADE, 1985-2016”.  
  
 
O projeto de pesquisa “Massacres no campo na Nova República: crime e impunidade, 
1985-2016” tem por objetivo compilar e analisar os dados coletados pela Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) quanto a conflitos no campo que resultaram em massacres de trabalhadoras/es 
rurais, membros de povos tradicionais e/ou militantes de movimentos sociais durante a 
chamada “Nova República”, procurando oferecer uma leitura sobre os fatores que 
impulsionaram a impunidade de mandantes e executores desses massacres que corroboram 
para ocultação da violência no campo brasileiro.  
 
Essa proposta de pesquisa vem sendo construída em parceria entre Instituto de Pesquisa, 
Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimento dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), Universidade de Brasília (UnB), 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade 
Federal de Catalão (UFCat) e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). 
 
 
2. PESQUISADOR VOLUNTÁRIO 
  
A seleção de Pesquisador/a Voluntário/a selecionará, prioritariamente, pesquisadores/as, 
advogadas/os com experiência de atuação em conflitos no campo, militantes de movimentos 
sociais, egressos/as das turmas de Direito do PRONERA, bem como estudantes, 
professores/as de Direito e Ciências Sociais com experiência de pesquisa sobre temas 
correlatos à proposta de pesquisa. 
 
As atividades desenvolvidas pelos/as pesquisadores/as voluntários/as serão as seguintes: 
 

1. Atuar nas atividades de pesquisa relacionadas ao trabalho de catalogação e análise de 
dados, produção de relatórios parciais e finais de pesquisa; 

2. Realizar trabalhos de campo para fins de identificação e localização de autos de 
inquéritos policiais e processos judiciais relacionados aos casos estudados; 
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3. Participar de encontros e reuniões de planejamento e execução das atividades, 
definidas conjuntamente com a coordenação da pesquisa, de forma presencial ou por 
meio de Skype, Hangouts ou outro meio similar; 

4. Responsabilizar-se com a confidencialidade dos dados da pesquisa, comprometendo-
se também com a assinatura de um Termo de Confidencialidade; 

5. Comprometer-se com prazos de análise dos dados e demais atividades da pesquisa 
conforme Termo de Adesão. 

 
3. INSCRIÇÃO 
  
Os/as interessados/as devem enviar até o dia 18 de março de 2020: 
 

1. Cópia do Currículo Lattes atualizado; 

2. Carta de Apresentação. 

 
OBS: Na Carta de Apresentação, os/as candidatos/as deverão expor elementos da sua 
trajetória, formação e experiências de trabalho convergentes com a proposta da pesquisa a ser 
desenvolvida. 
 
 
4. ETAPAS DA SELEÇÃO 
 
1ª Etapa: Inscrição – Os/as interessados/as deverão enviar Cópia do Currículo Lattes e 
Carta de Apresentação para o e-mail: ipdmscorreio@gmail.com com o assunto 
“Pesquisador Voluntário”.  
 
2ª Etapa: Análise do Currículo e Entrevista 
 
 
5. CRONOGRAMA DO EDITAL DE SELEÇÃO 
 

Datas Eventos 
04 a 18 de março de 2020 Inscrições por e-mail 

23 de março de 2020 Convocação para Entrevista 
27 de março de 2020 Entrevista por Skype ou Hangouts 
28 de março de 2020 Divulgação do resultado parcial 
29 de março de 2020 Prazo para recurso contra o resultado parcial 
30 de março de 2020 Divulgação do resultado final 
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6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 
 
 

Atividade M 
20 

A 
20 

M 
20 

J 
20 

J 
20 

A 
20 

S 
20 

O 
20 

N 
20 

D 
20 

J 
21 

F 
21 

M 
21 

A 
21 

Seleção de 
pesquisadores/as 
voluntários/as 

X              

Formação e 
treinamento 

 X             

Análise de 
dados 

  
X X X          

Pesquisa 
processual 

 
   

X X X        

Relatórios 
descritivos 

   X X X X        

Sistematização e 
redação 

      
 

X X X     

Revisão           X X   
Diagramação             X  
Publicação              X 

  
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os/as candidatos/as selecionados/as serão convocados pela coordenação da pesquisa para um 
encontro de formação e de planejamento para execução da pesquisa no mês de abril.  
 
 

Coordenação Acadêmica 
Diego Augusto Diehl    

Euzamara de Carvalho       
André Felipe Soares Arruda 

  José Humberto de Góes Junior 
Maria José Andrade de Souza 


