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O Centro de Humanidades e a Unidade Acadêmica de Ciências Sociais (UACS), no uso 

de suas atribuições, torna público o presente edital para seleção de bolsistas do 

Observatório do Mercado de Trabalho da Paraíba, para vigência de 2016-2017. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório do Mercado de Trabalho da Paraíba é uma unidade da rede nacional de 

Observatórios do Trabalho, conforme Portaria MTE nº 2061, de 30 de dezembro de 

2014, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, que, em parceria com a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB), tem como objetivos: i) promover estudos sobre o mercado de trabalho e as 

políticas públicas de geração de emprego e renda; ii) desenvolver pesquisas e realizar o 

acompanhamento e a qualificação periódicos dos indicadores sobre o mercado de 

trabalho; iii) subsidiar a formulação de políticas públicas de emprego e renda, bem 

como efetuar estudos e avaliação de seus impactos;  iv) implementar metodologias para 

subsidiar a análise de cenários de mercado de trabalho;  v) disponibilizar as informações 

existentes sobre Mercado de Trabalho no âmbito do MTE; x) proceder à interlocução 

com instituições de estudo e pesquisas e centros produtores de estatísticas, cujas ações 

estejam voltadas para o mercado de trabalho. 

 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 

 

Alunos (as) que estejam regularmente matriculados nos cursos de graduação em 

Ciências Sociais e Comunicação Social da Universidade Federal de Campina Grande - 

UFCG e Administração da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB.  

 

 

3. DO NÚMERO DE VAGAS 

O observatório dispõe de 5 vagas para bolsistas de alunos de graduação dos cursos de 

Ciências Sociais e Comunicação Social da UFCG e Administração da UEPB. Este edital 

tem como fim preencher vagas remanescentes da primeira chamada. 

 



 

 

4. DO VALOR DAS BOLSAS E VIGÊNCIA 

Os alunos (as) selecionados receberão bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

pelo período de um ano, podendo ser renovado por mais um ano mediante avaliação de 

desempenho. 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1.  DO LOCAL E HORÁRIO 

As inscrições serão realizadas na Secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, 

Hall das Placas, Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. De 8:00 às 12:00 e 

de 14:00 às 17:00 horas.  

 

5.2. DO PRAZO 

O prazo para realização da inscrição será o dia 28 (vinte e oito) de março a 01(primeiro) 

de abril de 2016. 

 

5.3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Xerox do documento de identidade e CPF; 

 Comprovante de matrícula; 

 Comprovação do Coeficiente de Rendimento Escolar; 

 Currículo da Plataforma Lattes com comprovantes (Os currículos devem estar 

encadernados e os comprovantes na ordem de apresentação do currículo). 

 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1.   DOS REQUISITOS 

 O aluno(a) deverá estar regularmente matriculado nos cursos de graduação em 

Ciências Sociais e Comunicação Social da UFCG e do curso de Administração 

da UEPB; 

 Deve ter coeficiente de rendimento escolar maior/igual a 7,0 (sete); 

 Não ter vínculo empregatício; 

 Deve estar cursando a partir do 2º período de curso. 

 

6.2.  DO PROCEDIMENTO SELETIVO  

 Prova escrita, na qual o candidato versará sobre tema relativo ao mundo do 

trabalho, conforme bibliografia indicada em anexo.   

 Entrevista e análise de currículo da Plataforma Lattes. 

 

6.3.  DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 Capacidade de utilização de programas de multimídia; 

 Disponibilidade de tempo; 

 Capacidade de comunicação; 

 Capacidade de escrita e dissertação; 

 Disponibilidade para deslocamento intermunicipal.  

 



 

6.4.  DATA e LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção será realizada no dia 05 de abril de 2016, das 09:00 horas às 12:00, na sala 15 

do hall das Placas, UFCG. Recomenda-se que os candidatos compareçam ao local da 

prova pelo menos 30 minutos antes do horário previsto para o início da avaliação.  

 Os aprovados na primeira etapa deverão comparecer para entrevista no dia 07 de abril 

de 2016, a partir de 14:00 horas. Em local a ser indicado no dia da prova escrita.  

 

6.5. DATA PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado estará disponível a partir do dia 08 de abril, a partir das 10:00, na Secretaria 

da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais (UACS).  

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação local do Observatório do Trabalho, 

sob orientação da equipe técnica do Ministério do Trabalho e Previdência Social; 

Para fins de regulamentação, utiliza-se, como analogia, a Resolução RN 017/2006, do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, que 

estabelece as normas gerais e específicas para bolsas de iniciação científica no país.  

 

 

 

 

 

Campina Grande, 03 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Xisto Serafim de Souza Jr. Arilson de Oliveira 

Assessoria de Pesquisa do Centro de 

Humanidades – CH 

Coordenador Administrativo da Unidade 

Acadêmica de Ciências Sociais – UACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: 

 

Referências bibliográficas sugeridas: 

 

1) ALVES, Jorge Souza & ASSIS, Renato Silva. A dinâmica do mercado de 

trabalho paraibano nas décadas de 1990 e 2000. In: VÉRAS DE OLIVEIRA, 

Roberto (org.). Dinâmicas atuais do trabalho na Paraíba: leituras 

sociológicas. Campina Grande: EDUEPB, 2014. 

2) LEITE, Márcia de Paula. O Trabalho e suas reconfigurações: conceitos e 

realidades. In: LEITE, Márcia de Paula & ARAÚJO, Ângela Maria Carneiro 

(orgs.). O trabalho reconfigurado: ensaios sobre Brasil e México. São Paulo: 

Annablume, Fapesp, 2009. 

3) MARINHO, Josilene Felix & VÉRAS DE OLIVEIRA, Roberto. A experiência 

da comissão municipal de emprego de Campina Grande como espaço de 

participação e controle sociais. In: VÉRAS DE OLIVEIRA, Roberto (org.). 

Dinâmicas atuais do trabalho na Paraíba: leituras sociológicas. Campina 

Grande: EDUEPB, 2014. 

4) DIEESE. Principais conceitos da Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(PED). Disponível em 

http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaPed.html. Acesso em 

29/02/2016. 

 

 

 

OBS.: 

Os textos estão disponibilizados na Xerox da Genilda, na UFCG. 

http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaPed.html

