
 
 
 

EDITAL PARA BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

“Crianças e o cárcere: efeitos do sistema prisional no desenvolvimento 
da primeira infância” 

 

Objetivo do edital 

 
Art. 1. O edital tem por objetivo selecionar dois bolsistas de iniciação científica da 

graduação do Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP) para atuar no projeto 

“Crianças e cárcere: efeitos do sistema prisional no desenvolvimento da primeira 

infância”, uma parceria entre o IDP e a Organização dos Estados Ibero-Americanos 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). 

 

Art. 2. O projeto tem por objetivo geral elaborar um diagnóstico sobre a relação de 

crianças na primeira infância com o cárcere, a partir do processo de privação de 

liberdade de um de seus genitores, englobando tanto aquelas que se encontram no 

cárcere com as mães, quanto as que acessam a prisão na qualidade de visitantes. 

 

Parágrafo único. O projeto pretende ainda realizar revisão de literatura sobre 

experiências nacionais e estrangeiras em relação à proteção à primeira infância; 

identificar as condições de acesso e visitação de crianças aos complexos 

penitenciários objetos de visitação pela equipe de pesquisa, analisando estruturas 

físicas, requisitos convencionados e estruturas de proteção; iniciar uma “pesquisa de 

trajetória” que aponte as condições de permanência de crianças junto às mães que 

cumprem pena de privação de liberdade nas unidades visitadas; verificar os sistemas 

adjacentes de cuidado à primeira infância que circulam a instituição do cárcere – como 

creches, escolas e unidades de saúde que recebem as crianças cujos genitores 

cumprem pena e compreender se há e qual a composição da rede de atendimento 

profissional à infância que atende as crianças, seja no período de permanência no 

cárcere, seja durante os momentos de visitação.  

 

 

 

 

 



 
 

Das atribuições dos bolsistas 

 
Art. 3. Cabe aos bolsistas: 

I- Organizar as reuniões de trabalho do projeto, com elaboração de pautas, atas 

e outros registros; 

II- Organizar os documentos de trabalho; 

III- Elaborar minutas de documentos de trabalho; 

IV- Pesquisar referências bibliográficas sobre os temas do projeto; 

V- Revisar os produtos da pesquisa; 

VI- Tabular dados da pesquisa; 

VII- Outras atividades 

 

Parágrafo único. As atividades dos bolsistas serão realizadas sob a coordenação e 

orientação das pesquisadoras responsáveis pelo projeto.    

 
Art. 4. Os bolsistas receberão bolsa de iniciação científica no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) o primeiro mês e R$ 450,00 nos oito meses sequintes, período de 

execução do projeto. 

§ 1º. A manutenção da bolsa fica condicionada ao cumprimento pleno das 

atribuições previstas no artigo 3º e ao bom rendimento acadêmico do(a) estudante. 

§ 2º. O pagamento da bolsa será efetuado pela OEI mediante apresentação de 

relatório mensal de atividades desempenhadas pelos bolsistas em conformidade 

com o Art.3 deste edital.  

Parágrafo único. Para fins administrativos, os bolsistas deverão preencher o formulário 

anexo com todas as informações solicitadas. 

 

Do processo seletivo para escolha dos bolsistas 

Art. 5. A escolha dos bolsistas para atuação no projeto a partir de março de 2019 será 

realizada mediante processo seletivo com o objetivo de avaliar a disponibilidade e 

interesse do candidato(a) e sua capacidade de reflexão sobre Direitos Humanos, 

Criminologia e pesquisa empírica no Direito. 

Parágrafo único. O processo seletivo será constituído pela análise de currículo e 

entrevista. 



 
 

Art. 6. A comissão de avaliação do processo seletivo será composta por 

representantes da OEI e do IDP. 

Art. 7. Os (as) estudantes interessados em participar do processo seletivo deverão 

preencher o formulário de candidatura disponível no site até às 23h59 do dia 20 de 

março de 2019.  
 

Parágrafo único. Todas as comunicações referentes ao processo seletivo serão 

realizadas pelo endereço eletrônico informado pelo candidato.  
 

Art. 8. Demais questões relacionadas ao processo seletivo e não abrangidas pelo 

edital serão dirimidas pela coordenação do projeto. 

 

 

 Cronograma 

Data final para envio dos currículos 20/03/2019 

Entrevistas 21 e 22/03/2019 entre 14h e 17h30. 

Resultado final 25/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://airtable.com/shr6OjPMiSD78d6jB


 
 
 

ANEXO 
 

Formulário para cadastro de bolsistas 
 
 

Nome completo:  

RG:  
Data de 
emissão: 

 
Orgão 
emissor: 

 

CPF:  
Data de 
nascimento: 

   

E-mail:      

Telefone:  Celular:    

Nacionalidade  País:    

Cidade:  CEP:  UF:  

Endereço      

Complemento    Bairro:  

Dados Bancários 

Banco:  Nº do banco    

Agência:  
Conta 
Corrente: 

   

Obs.: a conta corrente deve estar em nome do beneficiário. 

 
 


