
Contra EDITAL PROCESSO 
SELETIVO EXTERNO — ESTÁGIO 
DE PESQUISA CIENTÍFICA 
E EXPERIMENTAL Condutas

Escola da Cidade
Rua General Jardim, n° 65, Vila Buarque. 
T +55 11 3258 8108

O projeto ContraCondutas se origina de um 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) endereçado 
a uma construtora brasileira (OAS), flagrada 
empregando trabalho análogo a escravo 
na construção do Terminal 3 do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, em 2013. Por 
decisão do Ministério Público do Trabalho 
de Guarulhos, a Associação Escola da Cidade 
foi encarregada de elaborar um projeto que 
problematizasse a questão das grandes obras 
de infraestrutura, da migração e do trabalho 
análogo a escravo na contemporaneidade.

Com duração de um ano (maio de 2016 a maio 
de 2017), o projeto ContraCondutas foi 
idealizado por uma equipe interdisciplinar 
de profissionais e opera como dispositivo 
que atravessa diversas atividades didático-
pedagógicas da Escola da Cidade – tais 
como o seminário de Cultura e realidade 
Contemporânea, o programa de Estágios de 
Pesquisa Científica e Experimental –, ao 
mesmo tempo em que incorpora e provoca 
indagações acadêmicas, jornalísticas 
e artísticas, projetando-se em direção 
ao debate público do tema e de suas 
repercussões na cidade, nas relações 
sociais, na ocupação do território, nos 
fluxos migratórios, nas políticas públicas 
e nas produções culturais.

Prazo dE EntrEga dos ProjEtos

de 01.06 até 06.06.2016
Edital completo 
www.escoladacidade.org

O projeto de pesquisa e a documentação 
solicitada devem ser encaminhados para 
o email 

contracondutas@escoladacidade.edu.br

Duração Estágio 
8 meses. De 13.06.2016 até 31.01.2017.
10 horas semanais presenciais

Remuneração do Estagiário
R$ 500,00/mês

O Conselho Técnico e o Conselho 
Científico da Associação Escola 
da Cidade abrem inscrições para 
alunos de graduação de várias áreas 
do conhecimento (Humanas, Exatas 
ou Biológicas), de Faculdades e 
Universidades do Estado de São 
Paulo, interessados na realização 
de 6 estágios de pesquisa científica 
e experimental no âmbito do Projeto 
ContraCondutas.

LinhAs dE PEsquisA

� BELo MontE, uMA ‘CArtogrAfiA dA AusênCiA’: 
 os BEirAdEiros Atingidos

� suAPE — CABo dE sAnto Agostinho E iPojuCA: 
 uMA CArtogrAfiA do iMPACto ACuMuLAdo dos 

EMPrEEndiMEntos industriAis, LogístiCos 
 E rEsidEnCiAis

� o grAndE CAntEiro: 
 uM Estudo AntroPoLógiCo

� Por uMA históriA do trABALho E dos 
trABALhAdorEs nA ArquitEturA BrAsiLEirA

� os ChAfArizEs E As MEMóriAs dA 
 EsCrAvidão EM são PAuLo


