
 

Chamada para assistente de coordenação de pesquisa no Centro de 

Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP/UFMG) 

 

O Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) está com processo de seleção 

aberto para pesquisadora(o) com mestrado em andamento ou concluído. Trata-se de uma vaga de 

assistente de coordenação para atuar na pesquisa “As Políticas Penitenciárias em Minas Gerais: uma 

análise sócio-histórica (1979 – 2019)”. O projeto da pesquisa pode ser acessado aqui.  

O trabalho incluirá produção e análise de dados referentes ao sistema prisional de Minas Gerais, 

realização de entrevistas, assistência aos estagiários da pesquisa e apoio à supervisora Profa. Ludmila 

Ribeiro e aos outros assistentes de coordenação Marco Fernandes e Dejesus Souza. 

 

Requisitos 

 Ser mestre ou mestrando em algum programa de pós-graduação na área de ciências humanas 

(ciências sociais ou ciências sociais aplicadas); 

 Compreender o funcionamento de uma pesquisa científica e quais são as atividades realizadas 

ao longo de todas as etapas, desde a produção dos dados à análise final; 

 Experiência em análise quantitativa e qualitativa de dados; 

 Domínio e conhecimento de softwares, programas e sistemas usualmente utilizados em 

pesquisas científicas (ex.: SPSS, R, Excel, Atlas.ti, N-Vivo, etc); 

 Boa capacidade de comunicação e de escrita, sobretudo em trabalhos científicos; 

 Bom desempenho em tarefas coletivas, especialmente em grupos interdisciplinares e com 

pessoas em diferentes níveis de formação acadêmica; 

 É desejável ter experiência em pesquisas nas áreas da criminologia, segurança pública e/ou 

sistema prisional; 

 Proatividade; 

 Não possuir vínculo empregatício ou ser beneficiária(o) de bolsas acadêmicas; 

 Disponibilidade para dedicação em regime híbrido (remoto e presencial) de 20 horas 

semanais; 

 Disponibilidade para atuar em Belo Horizonte/MG. 

 

Atividades 

 Auxiliar na coordenação da pesquisa e no acompanhamento das atividades programadas; 

 Auxiliar na coordenação e acompanhamento dos estagiários da pesquisa e nas atividades 

desempenhadas por eles; 

 Leitura sobre (1) prisões, (2) segurança pública e (3) história e governança do sistema 

prisional de Minas Gerais; 

 Coleta de dados sobre o sistema prisional de Minas Gerais em documentos oficiais e 

extraoficiais e materiais legislativos; 

 Coleta de dados sobre o sistema prisional de Minas Gerais em sites oficiais e publicações 

científicas; 

 Análise quantitativa e qualitativa de dados; 

 Produção de relatórios de pesquisa e artigos científicos; 

 Realização de entrevistas; 

 Apoio à supervisora Profa. Ludmila Ribeiro 

https://www.crisp.ufmg.br/projetos/


 

 

 

Benefícios 

 Vínculo de 1 (um) ano; 

 Certificado de colaboração na pesquisa;  

 Participação em publicações e envolvimento em todas as atividades e processos da pesquisa; 

 Bolsa de R$1.600,00 reais. 

 

Se você ficou interessada(o) nesta chamada, faça a sua inscrição até o dia 21 de março aqui. Os 

melhores classificados no currículo serão contatados via e-mail no dia 25/03/2022, quando serão 

convidados a participar da fase de entrevistas. 

Aviso importante: O Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) adota política 

de ações afirmativas, por favor, indique em sua candidatura se você se considera como potencial 

beneficiária(o). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDPVxrQ14p8m_PzW53i9X7pQrJ5tIM-ErtTY1wYr83AwSYbQ/viewform?usp=sf_link

