
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM POLÍTICAS  
PÚBLICAS, TRABALHO E ESTADO PENAL 

RECONECTAR 

 

CHAMADA INTERNA PARA VOLUNTÁRIOS 

 

Os Coordenadores do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, Trabalho e Estado 

Penal - RECONECTAR - do CEFET-MG, Professores Luiz Claudio de Almeida 

Teodoro e Roseane de Aguiar Lisboa Narciso, tornam público aos alunos o processo para 

seleção de VOLUNTÁRIOS, para participação nas suas diversas atividades, nos termos 

estabelecidos na presente Chamada Interna. 

 

1. Caracterização do Reconectar 

Trata-se de um espaço interdisciplinar que se dedica ao estudo, desenvolvimento e 

aprofundamento de pesquisas relacionadas à análise de políticas públicas, trabalho e 

Estado penal. Os estudos são orientados pela preocupação em entender a conformação 

das políticas sociais ao trabalho como forma de reinserção social de egressos do sistema 

prisional e na relação que o Estado estabelece com o sistema punitivo no Brasil. O Núcleo 

aborda como temas transversais, a questão de gênero e a economia solidária como uma 

forma autônoma de gerir os recursos humanos e naturais de maneira que as desigualdades 

sociais sejam reduzidas a médio e longo prazo. 

 

1.1 – Atividades desenvolvidas 

- Programa de Extensão de Extensão sobre economia solidária, na APAC de Nova Lima; 

- Curso de Extensão no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto; 

- Roda de Conversa na Penitenciária Feminina em Vespasiano; 

- Roda de Conversa, interna no CEFET MG, sobre feminismo; 

- Grupo de pesquisa no CNPQ com as linhas: Políticas Públicas e Estado Penal; e 

Trabalho e Estado Penal. 
 

2. Objetivos Gerais para os Bolsistas 

2.1. Promover a participação de discentes em atividades de pesquisa e extensão de 

forma a ampliar a integração entre o CEFET-MG e a sociedade; 

2.2. Contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades beneficiadas, 

priorizando as demandas de relevância cultural, social e tecnológica; 

2.3. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão; 



2.4. Contribuir para a formação acadêmico-profissional do discente. 

 

3. Atividades 

3.1. Auxiliar no suporte logístico, de organização e execução das atividades de pesquisa 

e extensão; 

3.2 Auxiliar nas tarefas administrativas das atividades de pesquisa e extensão: redação de 

memorandos, ofícios, elaboração de planilhas, registro de atividades em áudio e vídeo, 

organização de compras e prestação de contas; 

3.3 Organizar os arquivos de registros em áudio e vídeo das atividades; 

3.4 Comprometer-se com leituras de bibliografia referente à temática: trabalho, sistema 

prisional, metodologia APAC e políticas públicas; 

3.5 Participar das reuniões de concepção das atividades; 

3.6 Suporte no planejamento de ações e elaboração de material pertinente às ações 

inerentes ao Programa e ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas, 

Trabalho e Estado Penal; 

3.7 Promover eventos de divulgação do Programa e do Núcleo de Estudos em Políticas 

públicas, Trabalho e Estado Penal; 

3.8 Participação na META. 

 

4. Condições para candidatar-se 

4.1. Estar regularmente matriculado em um curso superior/técnico do CEFET – MG  

4.2. Ter disponibilidade para cumprir as atividades, sem prejuízo de suas atividades 

curriculares. 

4.3. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas junto ao CEFET-MG. 

 

5. Das Inscrições 

5.1.  Período: de 02 a 13 de setembro de 2019.      

5.2.  Local: nucleodepesquisa.extensao@gmail.com 

5.3 – Envio de currículo. 

 

6. Processo de Seleção 

6.1. Análise de currículo; 

6.2. Entrevista. 

 

7. Cronograma: 

Divulgação do edital de Chamada Interna: 30 de agosto de 2019. 

Período de inscrição: 30 de agosto a 09 de setembro de 2019. 

Seleção: 10 a 16 de setembro de 2019. 

Divulgação dos resultados: 18 de setembro de 2019. 

 

 

 

Roseane de Aguiar Lisboa Narciso  

 

Luiz Claudio de Almeida Teodoro 

 

 


