
CHAMADA PÚBLICA 
Estágio de pós-graduação em Letras

O  Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público do Estado da Bahia informa que  

está aberta seleção de estágio de pós-graduação com especialidade em Letras.

Público-alvo: Estudante regularmente matriculado/a em curso de pós-graduação  stricto sensu (mestrado ou 

doutorado) em Letras ou áreas afins

Carga horária: 06 horas diárias / 30 horas semanais

Bolsa:  R$  1.500,00  +  auxílio-transporte  (valor da tarifa oficial de transporte coletivo urbano vigente no município 

de Salvador,  multiplicada por 02 e novamente multiplicada pelo número de dias úteis em cada mês)

Período de inscrição: 2 a 23 de maio

Atividades do estágio:
Auxiliar  no  planejamento  e  execução  das  atividades  e  rotinas dos Grupos de Pesquisa;
Auxiliar nos projetos de pesquisa em andamento, acompanhando entregas e prazos dos subprodutos  e produto 
final;
Ajudar nas rotinas de construção metodológica, inclusive na  elaboração de material e atividades pedagógicas para  
a  formação  continuada dos pesquisadores;
Realizar  tarefas  de  pesquisa  externa  e  interna  sob  a  supervisão da coordenação da UFPCI/CEAF;
Auxiliar na revisão e normatização de textos produzidos no  âmbito  da  UFPCI  e  de  seus  respectivos  Grupos  de  
Pesquisa, bem como a eles relacionados;
Auxiliar nas tarefas de editoração da Revista do MPBA, bem como na preparação e publicação textual;
Auxiliar   na   comunicação  da  UFPCI com autores  e  colaboradores da Revista do MPBA.

Perfil desejável:
Experiência com pesquisa (IC ou mestrado);
Experiência  com  publicação  em  livros  ou  periódicos  (qualquer estrato Qualis/CAPES);
Experiência   com   organização   de   eventos;   ou como  parecerista  em publicações  científicas;  ou como membro de 
corpo editorial de revistas ou periódicos; ou com edição/revisão de textos;
Experiência em grupos de pesquisa. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Entrevista – 5 pontos
Mestrado completo – 5 pontos
Experiência em pesquisa – 2 pontos por semestre
Experiência com publicação - 1 ponto por publicação
Experiência com  organização  de  eventos; ou como  parecerista em publicações científicas; ou como membro de 
corpo editorial de revistas ou periódicos; ou com edição/revisão de textos - 1 ponto por semestre
Experiência   em   Grupos   de   Pesquisa  –  1  ponto  por  semestre

INSCRIÇÕES

https://forms.office.com/r/hkU9pJnexi

