
  
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA EXTENSIONISTA  

(MESTRADO) 

 

O projeto Café com Pesquisa, vinculado à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FDRP), torna pública a presente chamada para seleção de 

02 (dois) extensionistas voluntários (mestrandos) para projeto de extensão, na 

modalidade à distância, sobre metodologia da pesquisa nas ciências sociais aplicadas 

(por exemplo, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comunicação 

Social, Design, Direito etc.). 

 

 Perfil para candidatura e critérios de seleção 

Pré-requisito: ter matrícula vigente em algum curso de pós-graduação stricto senso 

(Mestrado) da USP da área das ciências sociais aplicadas (Administração, Ciências 

Econômicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito etc.). 

Critérios de avaliação: 

(i) Experiência prévia em pesquisa acadêmica; 

(ii) Experiência e/ou interesse em metodologia da pesquisa nas ciências sociais 

aplicadas, com experiência em métodos e abordagens qualitativas e, 

especialmente, quantitativas; 

(iii) Inglês e Espanhol intermediário ou avançado (para leitura e escrita); 

(iv) Disponibilidade imediata. 

A Comissão de Seleção do projeto Café com Pesquisa levará em (i) consideração o 

objetivo de promover a pluralidade e diversidade de seus pesquisadores/as e (ii) 

conhecimento em metodologia da pesquisa nas ciências sociais aplicadas. 

 

 Descrição das atividades 



  
 

O(a) extensionista auxiliará o projeto Café com Pesquisa, na pessoa da Professora 

Associada Maria Hemília Fonseca, em pesquisas e na divulgação de conteúdo sobre 

metodologia da pesquisa nas ciências sociais aplicadas.  

 

 Carga horária 

As atividades deverão ser cumpridas em aproximadamente 04 (quatro) horas semanais.  

 

 Remuneração 

Não há. 

 

 Início das atividades 

Setembro de 2021, com duração de 10 (dez) meses, renováveis. 

 

 Processo seletivo  

O processo seletivo será feito em duas fases:  

(i) Envio da candidatura: O candidato/a deverá encaminhar documento de identidade; 

comprovante de estar regularmente matriculado e cursando pós-graduação 

(mestrado) no ano de 2021; curriculum vitae; carta de motivação de no máximo uma 

lauda, justificando o interesse em participar do projeto de pesquisa, a adequação do 

perfil e o potencial benefício da participação para o candidato e seus projetos 

futuros. 

(ii) Link para envio da candidatura: Clique aqui 

(iii)Prazo para envio da candidatura: 17.09.2021, às 23h59.  

(iv) Análise curricular e da carta de motivação pela Comissão de Seleção do projeto 

Café com Pesquisa; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_1YZpJmzZNG-awa3Am978fkSsi9svoM95Jt0R8bZXlMaKWA/viewform


  
 

(v) Recebimento de e-mail com confirmação da participação pelo/a candidato/a, no 

prazo de até 07 (sete) dias. 

 

Em caso de dúvida, entrar em contato com a Professora Associada Maria Hemília 

Fonseca (mariahemilia@usp.br). 

 

Ribeirão Preto, 10 de setembro de 2021. 

Projeto Café com Pesquisa 

  

mailto:mariahemilia@usp.br

