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

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 didáticopedagógicas 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

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

