
 

 
Ministério do Trabalho (MTb) 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
Instituto de Filosofia, Sociologia e Política (IFISP) 

Observatório Social do Trabalho 

 
 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO TRABALHO (IFISP/UFPel) 
 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS 
 

 O Projeto de Extensão “Observatório Social do Trabalho” (IFISP/UFPel) 

torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de alunos voluntários 

para atuarem nas atividades de pesquisa e extensão do Observatório.  

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

 De 31 de maio a 07 de junho de 2019. 

 

2. FORMA DE INSCRIÇÃO: 

 A inscrição deve ser feita por e-mail a ser encaminhado diretamente ao Prof. 

Francisco E. B. Vargas, Coordenador do Observatório Social do Trabalho, informando 

o nome completo, curso, número de matrícula e cópia do histórico escolar atualizado 

com médias.  E-mail para inscrição: franciscoebvargas@gmail.com.  

 

3. NÚMERO VAGAS: 

 Não há limite estipulado de vagas. 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Para se candidatar a uma vaga o aluno deve: 

a) estar regularmente matriculado, preferencialmente, em curso da área de ciências 

humanas da UFPel, de graduação ou pós-graduação.  

b) apresentar cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pelo CRA ou 

Cobalto). 

c) ter disponibilidade de tempo de 8 a 12 horas semanais para se dedicar às 

atividades do Observatório. 
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5. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 A seleção dos candidatos ocorrerá através da avaliação dos históricos 

escolares e da realização de entrevistas individuais, no dia 12 de junho, a partir das 15 

horas, conforme comunicado de homologação das candidaturas a ser publicado no 

Portal do Observatório (https://wp.ufpel.edu.br/observatoriosocial/) no dia 10 de junho. 

No processo seletivo, serão valorizadas as habilidades e conhecimentos na utilização 

do excel e de outros aplicativos de análise de dados qualitativos e quantitativos, bem 

como conhecimentos e créditos realizados na área de sociologia do trabalho. 

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 A divulgação da relação dos alunos selecionados ocorrerá no dia 14 de junho, 

no Portal do Observatório Social do Trabalho.  

 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Maiores informações, entrar em contato com a Coordenação do Projeto através 

de e-mail.  

                                      

 

Prof. Francisco E. B. Vargas 
Coordenador do Observatório Social do Trabalho 

IFISP/UFPel 
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