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GRUPO DE ESTUDOS – LABOR MOVENS: Condições de Trabalho no Turismo 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESQUISADORES VOLUNTÁRIOS 

PARA COMPOR GRUPO DE ESTUDOS LABOR MOVENS (2021/2º SEM) 

 

 

Sobre: Grupo de Estudos associado ao curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental (UFT), 

coordenado pela Prof.ª Drª. Angela Teberga de Paula. O grupo é voltado à pesquisa teórico-empírica, 

de caráter interdisciplinar, que busca estudar a força de trabalho no turismo, além de analisar as 

manifestações de precariedade do trabalho no setor. 

 

Objetivos: 

 Iniciar os estudos em economia política e possibilitar o desenvolvimento de uma visão crítica 

sobre o sistema econômico vigente;  

 Propiciar elementos para análise do mundo do trabalho a partir da abordagem teórica da 

sociologia do trabalho; 

 Discutir o neoliberalismo enquanto sistema de acumulação dominante no mundo capitalista 

atual e suas implicações no mundo do trabalho; 

 Caracterizar as formas de trabalho no setor do turismo e relacionar a exploração do trabalho 

com aspectos do trabalho no turismo. 

 

Dinâmica do grupo: Encontros quinzenais (dia e horário a definir) com discussão de texto ou 

filme/documentário selecionado. Os temas serão propostos pelos membros do grupo no primeiro dia 

de encontro. Todos os encontros funcionarão pelo Google Meet. Em situações específicas, 

convidaremos especialistas para colaborar com a discussão.  

 

Atribuições dos pesquisadores voluntários:  
a) Participar/mediar discussão de texto ou filme/documentário nos encontros quinzenais;  

b) Desenvolver pesquisas individuais/coletivas teóricas/empíricas sobre trabalho no turismo;  

c) Apresentar trabalhos sobre trabalho no turismo em eventos acadêmicos;  

d) Participar de reuniões internas extraordinárias, bem como colaborar com tarefas internas do 

grupo. 

 

1. INSCRIÇÃO 

De 23 a 31 de agosto de 2021, somente por e-mail (grupo.estudos.ctt@gmail.com). 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) Enviar, no prazo e para o endereço eletrônico estabelecidos: 

 Formulário preenchido de Seleção de Pesquisadores (ANEXO I).  

 Histórico Escolar atualizado (somente para alunos de graduação). 

b) Ter disponibilidade de 2 horas quinzenais para participar do encontro síncrono do grupo de estudos. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO  
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Avaliação do cumprimento dos requisitos apresentados no item 2. 

 

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

A divulgação do resultado acontecerá até o dia 03 de setembro de 2021 através do e-mail enviado no 

ato da inscrição. 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Entre em contato com a coordenação do grupo de estudos através do e-mail 

grupo.estudos.ctt@gmail.com. 

                                      

 

 

Prof.ª Dr.ª Angela Teberga de Paula 

Coordenadora do Gripo de Estudos Labor Movens 
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ANEXO I 

 

Formulário de Seleção de Pesquisadores 

 

Nome completo: 

CPF (somente para fins de certificação):  

Telefone (com DDD): 

E-mail:  

Resumo do currículo:  

Link para acesso ao Currículo Lattes:  

Você tem disponibilidade de 2 horas quinzenais para participar do encontro síncrono? 

Por que você tem interesse em compor o grupo de estudos Labor Movens? 


