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SUMÁRIO



                O Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação, organização inde-

pendente, apartidária e global, que tem como um de seus objetivos apoiar pesquisa-

doras(es) e centros de pesquisas nacionais e internacionais na realização de estudos 

de ponta capazes de contribuir com a promoção da equidade na educação básica, 

torna pública a abertura de inscrições para pesquisadoras(es) e professoras(es) 
que desejam atuar como mentoras(es) do Programa de Formação e Mentoria em 

Pesquisas sobre Equidade na Educação.

          O Programa também oferecerá às(aos) mentoras(es) as oportunidades de: 1)  

atuar junto a secretarias municipais de educação parceiras do Centro Lemann, a �m 

de contribuir com a elaboração de diagnósticos e projetos de intervenção; 2) inter-

              O Programa de Formação e Mentoria em Pesquisas sobre Equidade na Educa-

ção tem como objetivos estimular o desenvolvimento de carreiras cientí�cas e apoiar 

a formação de pesquisadoras(es) na área da educação, comprometidas(os) com a 

temática da equidade e com o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a resolu-

ção de problemas educacionais no Brasil. Para isso, oferecerá a pesquisadoras(es) que 

estejam cursando o último ano de graduação ou com graduação concluída em 2021, 

as oportunidades de: 1) formação para o desenvolvimento de conhecimentos sobre  

temáticas relacionadas à educação e equidade e de habilidades no uso de metodolo-

gias cientí�cas; 2) mentoria para a construção de carreira cientí�ca e elaboração de 

projeto de pesquisa aplicada; e 3) experiência prática junto a secretarias municipais 

de educação para construção de diagnósticos e projetos de intervenção voltados à 

promoção de aprendizagem com qualidade e equidade.

                 Ao longo de 12 meses, as(os) pesquisadoras(es) em início de carreira receberão 

apoio da equipe do Centro Lemann e das(os) mentoras(es), à medida em que partici-

pam de: 1) atividades formativas remotas e um encontro presencial; 2) grupo de traba-

lho interdisciplinar orientado por uma professora mentora ou um professor mentor; 3) 

atividades práticas realizadas junto a redes de educação parceiras do Centro Lemann; 

4) sessões de mentoria especializada para planejamento de carreira e desenvolvimen-

to de projeto de pesquisa para submissão a processos seletivos de programas de pós-

-graduação; 5) apresentação de trabalhos gerados a partir da participação no Progra-

ma em eventos e publicações acadêmicas.

SOBRE O PROGRAMA
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          Durante um ano, as(os) mentoras(es) deverão orientar as(os) pesquisadoras(es) 

nas atividades de formação e apoio que visam à construção de suas carreiras cientí�-

cas e ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas no campo da educação. Deverão 

também orientar grupos de trabalho interdisciplinares compostos pelas(os) pesqui-

sadoras(es) sob sua supervisão, contribuindo com a elaboração de diagnósticos e 

projetos de intervenção em apoio às redes municipais de educação parceiras do 

Centro Lemann.

câmbio de experiências e interação com especialistas nas temáticas da educação e 

da equidade, inclusive aqueles ligados aos demais Centros Lemann sediados em 

instituições internacionais.

               Esta Chamada Aberta  é voltada exclusivamente para professoras(es) e/ou pes-

quisadoras(es) com titulação de doutorado, além de: 

            A iniciativa visa formar grupos de trabalho interdisciplinares, com abordagens 

sobre currículo, práticas pedagógicas, política educacional, �nanciamento da educa-

ção, indicadores educacionais, gestão, entre outros temas. Por esse motivo, estimula 

a participação de pro�ssionais de diferentes áreas do conhecimento. 

          O Programa também está comprometido com a promoção da equidade e 

incentiva a inscrição de professoras(es) e pesquisadoras(es) ligados a grupos 

historicamente excluídos do ensino superior e da mobilidade na carreira cientí�-

ca: negras(os), indígenas, quilombolas, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com 

de�ciência, com ensino médio realizado em escola pública e moradores das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.   

Experiência com pesquisa aplicada na área de educação e/ou equidade;

Experiência com orientação acadêmica/cientí�ca;

Conhecimento de indicadores educacionais e/ou políticas educacionais e/ou 

equidade educacional;
Disponibilidade para dedicar 16 horas semanais ao Programa ao longo dos 
seus 12 meses de duração.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
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               Para realizar as atribuições listadas acima, cada mentora(or) selecionada(o) 

receberá:

               No ano de 2022, o Programa de Formação e Mentoria em Pesquisas sobre Equi-

dade na Educação do Centro Lemann oferecerá 10 vagas para mentoras(es).

Orientar 5 pesquisadoras(es) em início de carreira de diferentes áreas do conhe-

cimento, por meio da facilitação de grupo de trabalho interdisciplinar, da con-

dução de estudos e práticas de pesquisa coletivas e de atividades individuais de 

mentoria;

Complementar a formação dessas(es) pesquisadoras(es), inclusive por meio do 

compartilhamento de experiências pessoais de pesquisa, repertórios de leitura 

e vivências no campo acadêmico; 

Orientar as(os) pesquisadoras(es) no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

aplicada com foco em processos seletivos de pós-graduação;

Orientar as(os) pesquisadoras(es) na elaboração de diagnósticos, projetos de 

intervenção e apresentação de resultados em apoio aos laboratórios de educa-

ção dos municípios parceiros do Centro Lemann;

Elaborar e encaminhar relatórios de acompanhamento do grupo de trabalho 

interdisciplinar sob sua orientação;

Participar de encontro presencial do Programa.

Atribuições das(os) mentoras(es):

Bolsa de incentivo à carreira cientí�ca no valor de R$ 3.500,00 mensais ao longo 

dos 12 meses de duração do Programa;

Oportunidade de colaboração com as redes municipais parceiras do Centro 

Lemann;

Acesso à formação temática em equidade educacional e métodos de pesquisa;

Declaração de participação no Programa.

Contrapartidas do Programa:

Número de vagas:



             O Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação analisará as candida-

turas com apoio de pro�ssionais especializados em pesquisa, educação e equidade. 

        Serão considerados habilitadas(os) para participar do processo seletivo as(os) 

candidatas(os) que enviarem todos os documentos solicitados no prazo estabelecido 

nesta Chamada. A ausência de um ou mais documentos, assim como o não atendi-

mento de um ou mais critérios determinados para a inscrição, implicará na desclassi-

�cação da candidatura.

            A documentação das(os) pro�ssionais habilitadas(os) será analisada pelo Centro 

Lemann, e as candidaturas serão classi�cadas mediante sistema de pontuação, consi-

derando-se:

           A inscrição deverá ser feita via internet, com preenchimento de formulário e 

envio da seguinte documentação:

            O prazo limite para a inscrição se encerra às 23h59 do dia 13 de fevereiro de 

2022. Recomenda-se o envio da candidatura com antecedência, uma vez que o 

Centro Lemann não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência 

de eventuais problemas técnicos, congestionamento, vírus, falha de programação ou 

violação por terceiros (hackers), sobre os quais não detenha controle.

1. Cópia do CPF;

2. Diploma de doutorado;

3. Currículo da plataforma Lattes;

4. Carta de apresentação dos motivos pelos quais deseja atuar no Programa;

5. Um artigo cientí�co já publicado, relacionado à educação e/ou equidade.

Experiência com orientação de trabalhos acadêmicos/cientí�cos – até 7 
pontos;
Experiências com pesquisa aplicada na área de educação e/ou equidade – 
até 7 pontos;

Critérios de seleção:

  Inscrição:
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        Os resultados da seleção serão publicados no site do Centro Lemann de Liderança 

para Equidade na Educação e não haverá possibilidade de apresentação de recursos. 

As(os) candidatas(os) selecionadas(os) serão contatadas(os) ao �nal de cada etapa do 

processo. 

         Além da pontuação, também serão consideradas informações sobre gênero, 

identidade étnico-racial e área de conhecimento de cada candidata(o), no intui-

to de garantir a distribuição equitativa das vagas e um per�l diversi�cado de 

mentoras(es)  no Programa.

           O Centro Lemann indicará um grupo de candidatas(os) a serem entrevistadas(os) 

a partir da pontuação atribuída e dos critérios de diversidade estabelecidos. Na etapa 

da entrevista, as(os) candidatas(os) serão avaliadas(os) com relação às suas experiên-

cias pro�ssionais e expectativas de atuação no Programa. Após a conclusão dessa 

etapa, as 10 vagas disponíveis para mentoras(es) serão distribuídas às(aos) candida-

tas(os) indicados pelo Centro Lemann.

Publicações na área de educação e/ou equidade – até 5 pontos;
Experiências com indicadores educacionais – até 3 pontos;
Experiências com políticas educacionais – até 3 pontos;
As motivações para ingresso no Programa – até 3 pontos;
Outras experiências pro�ssionais relevantes para o Programa – até 2 pontos.
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Resultados:



CRONOGRAMA

Fevereiro/2022

Divulgação do resultado

Assinatura do termo de compromisso
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04/03

10 a 16/03

Março/2022

Publicação da chamada

Inscrições

Análise de documentos

Divulgação das candidaturas habilitadas

Divulgação de candidatas(os) selecionadas(os) para entrevistas

Realização das entrevistas

08/02

08 a 13/02

14 a 16/02

17/02

18/02

21 a 25/02

Abril/2022

Início do programa 04/04



        A inscrição implica em plena concordância com os termos desta Chamada e 

disponibilidade de participação nas atividades, inclusive naquelas indicadas no 

cronograma de seleção. 

      Eventuais modi�cações nesta Chamada poderão ser realizadas pelo Centro 

Lemann e serão divulgadas nos mesmos meios de comunicação utilizados para sua 

divulgação. 

Para enviar documentos e se inscrever, clique no link a seguir: 
bit.ly/pesquisa-mentoria-centro-lemann

Contato em caso de dúvidas:
E-mail: pesquisa.pic@centrolemann.org.br 

        Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro Lemann.

Disposições �nais:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKJGzcS3z2JuDFrr94culoCnmDzv3ZJdfs9GfEMue-uX5F0A/viewform

