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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES
Encontram-se abertas as inscrições para SELEÇÃO DE PESQUISADORES DA ESCOLA
SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS.

I. ESCOPO DO EDITAL
1. O presente edital destina-se à seleção de pesquisadores ativos para o grupo de
PESQUISADORES DA ESCOLA SUPERIOR DA POLICIA CIVIL DE GOIÁS.
2. Não há exigência de formação específica para apresentarem-se à seleção, sendo necessário
somente que os candidatos se enquadrem em uma das linhas de pesquisa propostas.
II. DOS REQUISITOS E EXIGÊNCIAS
1. São pré-requisitos para admissão nesse Processo Seletivo:
(a) Poderão se inscrever servidores efetivos vinculados a Secretaria de Segurança Pública de
Goiás.
(b) Possuir especialização, mestrado ou doutorado, com condição e interesse de participar das
atividades promovidas.
III. DAS VAGAS
1. Será ofertado o total de 15 (quinze) vagas, estas sendo distribuídas equitativamente entre as
linhas de pesquisa.
2. Caso não haja pesquisadores selecionados de forma que preencham o quantitativo de
determinada linha de pesquisa, as vagas desta serão distribuídas as demais.

IV. DAS ETAPAS E CRONOGRAMA
4. As inscrições respeitarão o seguinte cronograma:
(a) Período de inscrição (por e-mail): de 12 a 20 de agosto de 2019.
(b) Divulgação do resultado da primeira etapa da seleção: 27 de agosto de 2019.
(c) Entrevista: 28, 29 e 30 de agosto de 2019.
(d) Divulgação do resultado final da seleção: 02 de setembro de 2019.
(e) Endereço de e-mail para inscrição: dppg.espc@gmail.com

Avenida Planalto, Quadra Área, snº, Jardim Bela vista – Goiânia/GO CEP – 74.863-200 – Fone/Fax: (062) 3201-2462 – E-mail:
cegp.espc@gmail.com

Estado de Goiás
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Polícia Civil
Escola Superior da Polícia Civil

V. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO E REGRAS DO PROCESSO SELETIVO

Regras aplicáveis a todos os candidatos:
1. As inscrições, em qualquer modalidade, serão feitas exclusivamente via e-mail, por meio do
endereço: dppg.espc@gmail.com
2. Os candidatos interessados em ingressar no Núcleo de Pesquisa da ESPC deverão se inscrever
via email, no qual constará:
(a) Qualificação pessoal (nome, CPF, data de nascimento e titulação)
(b) Currículo Lattes atualizado. O link para o currículo deverá constar no corpo do e-mail;
(c) Justificativa de interesse da pesquisa, constando as linhas gerais da pesquisa que o
candidato pretende desenvolver ou desenvolveu, vinculando-a a uma ou mais linha de pesquisa.
3. Os candidatos aprovados na análise de currículo e da justificativa de interesse ficam desde logo
convocados para uma entrevista, a ser realizada dias 28, 29 e 30 de agosto de 2019, nas
dependências da ESPC.
4. A análise curricular dos candidatos será feita por comissão formada por Professores da ESPC.

VI. DA ANÁLISE CURRICULAR

Critérios para análise curricular:

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Critérios
Certificado (frente e verso) de conclusão de
curso de pós-graduação/especialização em
qualquer área de formação, com carga
horária (CH) mínima de 360h.
Diploma ou ata conclusiva de defesa de
dissertação de mestrado, na qual esteja
consignada a aprovação do discente sem
ressalvas, em qualquer área de formação.
Diploma ou ata conclusiva de defesa de tese
de doutorado.

Quantidade

Pontos

1

2

Pontuação Máxima

5

1

4

1

5

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Critérios

Tempo

Pontos

Pontuação Máxima
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Experiência em Docência*

de 1 a 2 anos

5

acima de 2 até 5 anos

10

acima de 5 anos

15

15

1 ponto cada

10

Orientação de Trabalho Científico em

-

instituição de Ensino reconhecida.

* A atividade de instrutor e/ou professor da ESPC é considerado atividade de docência.

VII. DA ENTREVISTA

1. A entrevista será feita por servidor da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação da ESPC e tem por
objetivo propiciar ao candidato oportunidade de apresentar seus trabalhos desenvolvidos e
projetos de pesquisa.

VIII. ATIVIDADES DE PESQUISA

1. Após a seleção, o candidato, na condição de pesquisador, deverá:
(a) Firmar o respectivo termo de compromisso de pesquisador;
(b) Participar das reuniões, bem como de todas as atividades do Núcleo de Pesquisa;
(c) Promover a pesquisa científica no âmbito da Polícia Civil-GO, consolidada por artigos,
curso e demais instrumentos de promoção do conhecimento.
(d) Orientar trabalhos científicos de alunos da Pós-Graduação, conforme sua linha de pesquisa.

2. Após a seleção, o candidato, na condição de pesquisador, terá o direito de:
(a) Ter a Condição de Pesquisador mencionada em dossiê como “Serviço Relevante”.
(b) Ter acesso a dados quantitativos e qualitativos no âmbito da Polícia Civil-GO, em acordo
com a conveniência da Delegacia Geral.
(c) Ter 10 (dez) horas mensais de sua carga horária (cumpridas na ESPC) dedicadas
integralmente à pesquisa.
(d) Executar, em conjunto com a ESPC, eventos de promoção e divulgação de conhecimentos
gerados por sua pesquisa.
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(e) A realização das pesquisas serão remuneradas, conforme lei 15.949 de 29 de dezembro de
2006, totalizando em um máximo de 5h/a quinzenalmente.

3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

IX. LINHAS DE PESQUISAS E ESTUDOS
Linha de Pesquisa 01 – GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Abrigará estudos e pesquisas que abordem as relações entre o Estado e Sociedade. Articular estudos
sobre as Políticas e Gestão da Segurança Pública no contexto dos fenômenos das violências e das
suas expressões materiais, culturais e simbólicas. Pesquisas na área de gestão econômico-financeira
das organizações públicas, avanços das teorias de finanças corporativas, controle de gestão e uso do
dinheiro público. Relações entre polícia e sociedade, direitos humanos, policiamento comunitário.
Desenvolvimento da promoção e investigação das transformações biopsicossociais na vida dos
sujeitos nos mais variados aspectos do seu desenvolvimento. Dialogar com a filosofia, sociologia,
economia e teorias da cultura e da mudança, aplicadas à gestão organizacional, estudar a gestão da
aprendizagem e do conhecimento organizacional. Desenvolver as habilidades e potenciais das
pessoas, de forma a contribuir para a gestão eficiente de pessoas nos órgãos públicos, utilizando o
autoconhecimento para desenvolvimento de recursos humanos.

A linha de pesquisa 02 – INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Pesquisas para o desenvolvimento e utilização de tecnologias modernas que impactam na agregação
de valor para o estado. Desenvolvimento de novas formas de buscar soluções frente às demandas
exigidas por meio da aplicação da tecnologia. Combinação de conhecimentos das engenharias, e
computação, inteligência artificial, simulação, ciência dos dados, processamento de imagens,
sistemas embarcados, pesquisa operacional, modelos de negócios para a inovação e novas formas
de gestão da informação em Segurança Pública. Gestão da informação e do conhecimento em
processos e projetos científicos, tecnológicos e de inovação; monitoramento de tecnologias voltadas
ao desenvolvimento social; uso da inteligência competitiva como suporte para a construção de
políticas públicas em ciência, tecnologia, e desenvolvimento sustentável.
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Linha de Pesquisa 03 – INVESTIGAÇÃO E INTELIGÊNCIA POLICIAL
Essa linha visa propiciar atualização e debate sobre a temática de Segurança Pública e Justiça
Criminal. Gestão do conhecimento, da informação, inteligência, tecnologia e inovação. Riscos,
contingências, emergências e incertezas: análise e avaliação de cenários e crises. Meios de
comunicação de massa, representações e percepções de segurança. Ciências Policiais. A segurança
pública encarada como objeto privilegiado para se pensar a complexidade constitucional e a
conflitividade social. Organização e articulação de investigações científicas, realização de
diagnósticos e análises críticos-propositivas acerca da realidade da segurança pública no Brasil e
das políticas e práticas adotadas pelo poder público nessa seara. Inovações em identificação
humana, seu histórico e evolução. A amplitude da aplicação da papiloscopia nos diversos ramos,
como identificação civil, criminal e local de crime. Inovações tecnológicas nos sistemas de
identificação e a facilitação de informações dentro do inquérito policial. Abordar os diversos
ramos da criminalística e sua operacionalização dentro da investigação policial. Procedimentos de
Identificação Criminal.

Goiânia, 09 de agosto de 2019.

________________________________________________________
Eraldo José Augusco
Diretor da Escola Superior da Polícia Civil
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