
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

- EDITAL -
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2013

Projeto BRA/07/004 seleciona: Consultor para seleção, monitoramento e avaliação 
acadêmica das agências implementadoras, dos/as pesquisadores/as e da execução das 
Convocações do projeto BRA/07/004 em 2013.  

1. Consultor
Consultor  para  seleção,  monitoramento  e  avaliação  acadêmica  das  agências 
implementadoras,  dos/as  pesquisadores/as  e  da  execução  das  Convocações  do  projeto 
BRA/07/004 em 2013.  

2. Principais atividades
a) Elaborar plano estratégico e orientar a equipe da SAL na formulação de metas e na 

definição de novos Editais para 2013, de modo a aproveitar os resultados já alcançados 
pelo  Projeto,  fortalecer  e  ampliar  seu  alcance  regional  e  expandir  parcerias  de 
participação social  além das  instituições  de  ensino e  centros  de pesquisa,  incluindo 
articulação com a sociedade civil para a promoção de centros legislativos populares. 

b) Acompanhar e orientar o processo de seleção das Convocações 01 e 02/2013;
c) Acompanhar e orientar o monitoramento da execução das Convocações 01 e 02/2013, 

incluindo a realização de cursos, oficinas e workshops de capacitação dos servidores da 
SAL e parceiros;

d) Promover a divulgação nacional do Projeto Pensando o Direito, assim como de suas 
publicações e Portal por meio de materiais (impressos e eletrônicos) e da realização de 
eventos  e  tutoriais  pelo  Brasil,  principalmente,  nas  Regiões  Norte  e  Nordeste,  em 
articulação com a consultoria  de conteúdo do Portal  com a finalidade de ampliar  a 
participação social e o alcance dos meios de divulgação;

e) Produzir avaliação dos resultados das Convocações 01 e 02/2013, incluindo sugestões 
de aproveitamento dos produtos pela SAL e instituições parceiras, principalmente para 
a formulação de políticas públicas que envolvam elaboração normativa, e aspectos de 
complementaridade com as pesquisas do Pensando o Direito desenvolvidas em parceria 
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;  

f) Desenvolver manuais e cartilhas com a sistematização dos materiais produzidos pelo 
Pensando o Direito, decorrentes das Convocações 01 e 02/2013.

3. Local de trabalho, valor do contrato e período
O trabalho deverá ser realizado em Brasília, no período de fevereiro a novembro de 2013. 
O valor total dos produtos da Consultoria será de até R$ 95.000,00.
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4. Qualificações Profissionais

4.1 Qualificações mínimas:
Ensino superior completo (curso de graduação em Ciências Humanas). Especialização em 
nível  de  Pós-Graduação  Strictu  Sensu em  Direito,  Ciência  Política  ou  áreas  correlatas 
(Mestrado ou Doutorado). Experiência de no mínimo 2 anos em atividades de pesquisa 
acadêmica e/ou em atividades de participação social. Experiência em atividades de pesquisa 
acadêmica coletiva e/ou atividades na área de participação social desenvolvidas em grupo. 
Experiência com utilização e produção de conteúdo para plataforma web 2.0 (blogs, redes 
sociais, a ser comprovada pela indicação de artigos, blogs de própria autoria e perfis em 
redes sociais). 

4.2 Qualificações desejáveis:
Experiência  de  coordenação  de  grupos  de  pesquisa  acadêmica  de  cunho  empírico  ou 
aplicado ou de coordenação de atividades de participação social. Especialização em nível 
de Pós-Graduação  Strictu Sensu em Direito, Ciência Política ou áreas afins (Doutorado). 
Experiência internacional acadêmica e/ou em atividades de participação social. Produção 
bibliográfica em Direito, Ciência Política ou áreas correlatas (livros, capítulo de livros ou 
artigos em periódicos).

5. Processo seletivo e pontuação por qualificação
Para participar, o candidato deve enviar o formulário de seleção, disponível no sítio oficial 
da Secretaria de Assuntos Legislativos na Internet (http://www.mj.gov.br/sal), devidamente 
preenchido, incluindo links para as referências comprobatórias das qualificações indicadas, 
para  <sal@mj.gov.br>,  indicando  no  assunto  da  mensagem  “Projeto  BRA/07004  – 
“Consultor Acadêmico”, até o dia 27/01/2013.

5.1 Análise de currículo
Etapa  1:  Atendimento  das  qualificações  mínimas  definidas  no  item  4.2.  Tem  caráter 

eliminatório.  Caso  o  candidato  não  preencha  as  qualificações  mínimas,  será 
eliminado do certame.

Etapa 2: Pontuação segundo os seguintes critérios:
1 ponto para Doutores. 
1  ponto  para  cada  ano  de  experiência  em  coordenação  de  grupo  de  pesquisa 
empírica ou aplicada ou de coordenação de atividades de participação social. (até o 
limite máximo de 3 pontos, sem coincidir a experiência em coordenação de grupo 
de pesquisa e atividades de participação social) 
1 ponto para cada ano de experiência internacional em atividades acadêmicas e/ou 
em atividades de participação social (até o limite máximo de 3 pontos)
1  ponto  para  cada  produção  bibliográfica  em Direito,  Ciência  Política  ou  áreas 
correlatas (livros, capítulo de livros ou artigos em periódicos) (até o limite máximo 
de 3 pontos)
1  ponto  para  cada  relatório  de  atividades  em  participação  social  (até  o  limite 
máximo de 3 pontos)
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Os  dois  candidatos  que  apresentarem  a  maior  pontuação  global  na  Etapa  2  serão 
convocados  para  apresentar  uma  exposição  presencial  ou  por  videoconferência  (de  30 
minutos)  sobre  “Transparência  e  Participação  Social  no  Processo  de  Elaboração 
Normativa”, a ser avaliada (0 a 10 pontos) conforme critérios de domínio na abordagem do 
conteúdo e profundidade (até 4 pontos), seqüência lógica e coerência (3 pontos) e clareza 
na  comunicação  e  habilidades  para  formulação  de  respostas  (3  pontos).  A  banca  de 
avaliação da aula  será composta  de um representante  da SAL/MJ, um representante  do 
Pnud e um representante de órgão externo ao MJ e parceiro do Projeto (ex. participantes de 
processos  seletivos  prévios  de  pesquisa).  Em  caso  de  empate,  serão  considerados  os 
seguintes critérios de desempate: (i) disponibilidade para início imediato do trabalho; (ii) 
maior nota em experiência comprovada com atividades de pesquisa empírica ou na área de 
participação social. 
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