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EDITAL 

INTELIGÊNCIA ASSESSORIA ESTRATÉGICA 

 

Seleciona: 
 

BACHAREL EM CIÊNCIAS SOCIAIS ou BACHAREL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

GEÓGRAFA(O) 

 

O presente edital tem por objetivo selecionar dois consultores para atuarem na 
elaboração do Diagnóstico da violência na cidade de Pelotas e na criação do 
Observatório Municipal de Segurança Pública, através da Inteligência Assessoria 
Estratégica, que atua no âmbito do Termo de Cooperação assinado entre a Comunitas e 
a Prefeitura de Pelotas, através do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. 
 
O contrato de trabalho objeto desse processo de seleção será firmado junto a 
Inteligência Assessoria Estratégica empresa de Consultoria em Segurança Pública, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.303.759/0001-01, que assumirá todos os encargos e 
responsabilidades legais sobre o mesmo. 
 
1. Objeto da Seleção 

O presente Edital tem por objeto a contratação de 01 (um) profissional graduado em 
Ciências Sociais ou Políticas Públicas e 01 (um) profissional graduado em Geografia 
para contratação junto a Inteligência Assessoria Estratégica com a finalidade de 
participar da elaboração do diagnóstico da violência da cidade de Pelotas e do projeto de 
criação do Observatório Municipal da Segurança Pública de Pelotas, ao longo do período 
de 04 (quatro) meses, com a possibilidade de renovação por mais 04 (quatro) meses. 

 

2. Condições Gerais de Participação 

 

2.1 – Bacharel em Ciências Sociais ou Bacharel em Políticas Públicas  

 

01 vaga + cadastro reserva  

 

Características da vaga: 

 

- Carga horária de 40 horas semanais; 

- Remuneração bruta mensal: R$ 2.863,65 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais 

com sessenta e cinco centavos); 

- Contratação CLT. 

Pré-requisitos: 
 
- Nível superior completo em Ciências Sociais ou Políticas Públicas; 
- Ter conhecimento em Excel e saber manejar planilhas de banco de dados; 
- Ter experiência profissional/acadêmica em pesquisa social aplicada, em análises 
quantitativas e qualitativas, incluindo produção de relatórios técnicos; 
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- Ter familiaridade com softwares de pesquisa; 
- Ter familiaridade com dados sócio-demográficos e estatísticas governamentais oficiais; 
- Ter interesse na área de estudos sobre violência, segurança pública e justiça criminal; 
- Ter disponibilidade de horário integral para desenvolver as atividades. 

 

Atribuições do cargo 

 

- As atribuições do cargo serão: criar, alimentar e manter bancos de dados para 

acompanhamento da política de segurança pública do município de Pelotas. Coordenar e 

desenvolver pesquisas na área da segurança pública municipal, fornecendo subsídios 

para os gestores e auxiliando na tomada de decisão; fortalecer a cultura de gestão 

baseada em dados, no diálogo com os atores da Secretaria de Segurança Pública, com 

servidores da Guarda Municipal e com demais servidores que se relacionem com a área 

da segurança pública no município. Elaborar e executar estudos, diagnósticos, planos, 

projetos e relatórios técnicos. 

 

2.2 – Geógrafa(o)   

 

01 vaga + cadastro reserva  

 

Características da vaga: 

 

- Carga horária de 40 horas semanais; 

- Remuneração bruta mensal: R$ 2.863,65 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais 

com sessenta e cinco centavos); 

 

- Contratação CLT. 

Pré-requisitos: 
 
- Nível superior completo em Geografia; 
- Ter conhecimento em Excel e saber manejar planilhas de banco de dados; 
- Ter experiência profissional/acadêmica com técnicas de amostragem e software de 
processamento de dados (SIG/GIS); 
- Ter familiaridade com softwares de georreferenciamento; 
- Ter familiaridade com dados sócio-demográficos e estatísticas governamentais oficiais; 
- Ter interesse na área de estudos sobre violência, segurança pública e justiça criminal; 
- Ter disponibilidade de horário integral para desenvolver as atividades. 

 

Atribuições do cargo 

 

- As atribuições do cargo serão: criar, alimentar e manter o georreferenciamento de 

dados coletados junto aos órgãos da gestão municipal e em pesquisas elaboradas pelo 

Observatório de Segurança Pública, através da criação de mapas temáticos. 

Acompanhamento da política de segurança pública do município de Pelotas; fortalecer a 

cultura de gestão baseada em dados, no diálogo com os atores da Secretaria de 

Segurança Pública, com servidores da Guarda Municipal e com demais atores que se 

relacionem com a área da segurança pública no município. Elaborar e executar estudos, 

diagnósticos, planos, projetos e relatórios técnicos. 
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3. Processo de Seleção 

 

3.1 Cronograma 

 

- Lançamento do edital: 23/05 

- Recebimento de currículos (inscrição): 23/05 a 04/06 

- Seleção dos currículos para entrevistas: 05/06 a 08/06 

- Período das entrevistas: 09/06 ou 10/06 

- Divulgação dos selecionados: 12/06 

- Entrega da documentação e Exame: 13/06 

- Previsão de início no Projeto: 14/06 

 

Nota: os pré-selecionados para entrevista serão informados por e-mail e participarão da 

entrevista que será agendada conforme o cronograma. 

 

3.2 Documentação necessária para a inscrição  

 

- Para realizar sua inscrição, solicitamos anexar seu currículo (Vitae) e carta de intenções 

com a letra Times New Roman 12, no formato word (.doc) ou pdf no e-mail descrito 

abaixo. 

 

OBS: Os documentos devem ser enviados por e-mail 

para inteligencia.pelotas@gmail.com dentro do prazo previsto para a inscrição; Inscritos 

que não enviarem em anexo estes dois arquivos por e-mail não serão analisados. 

 

3.3 Seleção 

 

- A seleção obedecerá aos critérios descritos no item 2, à análise do currículo e à 

adequação do perfil do candidato e suas expectativas profissionais em relação às 

atividades a serem desenvolvidas e entrevista presencial dos pré-selecionados. 

- O processo seletivo será realizado pela equipe técnica responsável pela 

implementação do Observatório em parceria com técnicos da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública de Pelotas. 

 

4. Contato 

 

Quaisquer dúvidas e informações podem ser obtidas através do e-mail 

inteligencia.pelotas@gmail.com 

 

5. Vínculo 

 

- O profissional firmará contrato de trabalho com a Empresa Inteligência Assessoria 

Estratégica. 

 

Pelotas, 23 de maio de 2017. 

 

_____________________ 

Inteligência Assessoria Estratégica 

CNPJ/MF nº 24.303.759/0001-01 
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