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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ASSISTENTES DE PESQUISA 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Edital INCT-INEU, fevereiro/14     Data: 03/02/2014 
 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU) 
 
 
Seleção Pública para Concessão de Bolsas de Iniciação Científica  
 
 
O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-
INEU) torna público o lançamento do presente Edital e convida estudantes de Graduação para o 
processo seletivo de concessão de bolsas de Iniciação Científica.  
 
1 - Informações Gerais 
 
1.1 - Objetivo 
 
Selecionar até 4 (quatro) bolsistas para trabalho de pesquisa e divulgação de notícias no site do 
Observatório Político dos Estados Unidos – OPEU.  As atividades requerem dedicação de 12 
(doze) horas semanais e serão realizadas no INCT-INEU, localizado à rua Airosa Galvão, 64 – 
Água Branca – São Paulo – SP.  
 
1.2 – Cronograma 
 
 Lançamento do edital: 03/02/2014 
 Recepção de curriculum: Até 21/02/2014 
 Divulgação dos currículos aprovados para prova de línguas: 24/02/2014 
 Teste de inglês e português (interpretação e tradução de texto), e entrevistas: de 

25/02/2014 a 27/02/2014; 
 Divulgação dos resultados: 28/02/2014 
 Início das atividades e das bolsas: 07/03/2014 

 
1.3 - Valor da bolsa 
 
O valor da bolsa é de R$ 400,00. 
 
1.4 – Candidatos elegíveis  
 
O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
- estar regularmente matriculado em curso de graduação em Relações Internacionais ou áreas 
afins. 
- não ter vínculo empregatício ou bolsa. 
- dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa. 
- possuir domínio de leitura e compreensão da língua inglesa. 
- possuir habilidade textual em língua portuguesa. 
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2 - Apresentação de Curriculum 
 
O pesquisador deverá enviar curriculum acadêmico para o email contato@opeu.org.br 
 
3 – Critério de seleção 
 
A seleção dos candidatos seguirá os critérios de: 
- análise de curriculum 
- teste constituído de tradução e síntese de notícias de jornais da grande imprensa dos Estados 
Unidos. 
- entrevista 
 
4 - Termo de Concessão 
 
A concessão da cota de bolsas será formalizada mediante a prévia celebração de Termo de 
Concessão. Nesse documento, as partes assumirão, fundamentalmente, os seguintes 
compromissos: 
 
a) o pesquisador será responsável por todas as obrigações contratuais, permitindo que o INCT-       
INEU, a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas, ficando 
assim obrigado a fornecer qualquer informação solicitada; 
 
b) o INCT-INEU assumirá o compromisso de efetivar mensalmente o pagamento da(s) bolsa(s) 
diretamente ao(s) beneficiário(s) indicado(s);  


