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1. DA INSCRIÇÃO 
Os (as) candidatos (as) deverão escrever uma breve carta de intenções (máximo uma página) 

com os motivos de seu interesse no projeto de extensão (ver descrição aqui: 
https://lasintec.milharal.org/extensao/) e sua experiência com os temas a serem trabalhados. 
Colocar, também, o link do currículo Lattes e o C.R. da Graduação. A carta de inscrição deverá 
ser enviada até dia 11 de março de 2021 para o professor coordenador do projeto no e-mail: 
acacio.augusto@unifesp.br  

 
2. PERFIL DOS CANDIDATOS 
Os (as) candidatos (as) a serem selecionados (a) deverão já ter algum conhecimento prévio 

ou interesse em temas como políticas de segurança e violência de Estado. Também será 
requisito de seleção a capacidade de manusear instrumentos de pesquisa; de produzir leituras 
críticas de textos teóricos; sintetizar problemas-chave. O candidato (a) também deverá possuir 
familiaridade com as ferramentas computo-informacionais como como drive de arquivos, 
aplicativos de reunião não-presencial e ferramentas de transmissão de vídeo. 

 
3. ATIVIDADES DO(A) BOLSISTA 

a) participar das reuniões semanais do LASInTec;  
b) realizar atividades de pesquisa sobre os temas do projeto;  
c) contribuir na sistematização e arquivamento de documentos e notícias sobre o caso da 
Chacina de Osasco e Barueri; 
d) discutir com o professor responsável e outros integrantes do LASInTec os temas do projeto 
extensão; 
e) auxiliar a professor responsável na realização de atividades públicas e registro audiovisual do 
projeto. 
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