
                                             
OBSERVATÓRIO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI: Monitorando e Planejando o 

desenvolvimento sustentável a partir da criação de um Sistema de Informações e 

Estatísticas do Turismo 

PDPA – Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados 

Universidade Federal Fluminense - Prefeitura Municipal de Niterói/Fundação Euclides da Cunha 

Faculdade de Turismo e Hotelaria 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROJETO PDPA N. 66 

1. RESUMO DO PROJETO 

A deficiência no processo de monitoramento dos impactos socioeconômicos do turismo nos 

municípios do Brasil tem sido apontada como um dos fatores de fragilidade e de ineficiência 

das políticas públicas de turismo dos municípios (Ministério do Turismo, 2015). Nesta 

perspectiva, este projeto de pesquisa tem como objetivo a criação do Observatório do 

Turismo do Município de Niterói, que produzirá informações e dados estatísticos que deverão 

auxiliar no monitoramento da atividade turística do município e orientar as políticas públicas 

direcionadas ao desenvolvimento sustentável da atividade. Entre os produtos deste projeto 

estão: realização de pesquisa de sondagem empresarial para avaliar o clima empresarial nas 

atividades características de turismo de Niterói; realização de pesquisa de demanda turística, 

que permitirá o mapeamento das informações de perfil do turista internacional e nacional que 

visitam a Niterói; realizar-se-á um levantamento de informações do mercado de trabalho nas 

atividades características de Turismo e criar-se-á alguns indicadores para o setor da hotelaria 

do Município. O projeto seguirá as recomendações conceituais e metodológicas da Organização 

Mundial do Turismo (2008, 2010). O objeto do projeto está alinhado ao “Plano Estratégico 

2013-2033: Niterói que Queremos”, uma vez que, permitirá a produção, armazenamento, 

sistematização e publicização das informações e estatísticas do turismo do município, 

melhorando o processo de alocação dos recursos públicos e, consequentemente, melhor 

planejamento da atividade turística, além de melhorar o nível de segurança da inciativa privada 

na avaliação de viabilidade de projetos nas atividades características de turismo. 

Palavras-chave: Turismo; turismo em Niterói; observatório do turismo; informações 

turísticas, estatísticas do turismo.  

2. COORDENAÇÃO DO PROJETO 

Prof. João Evangelista Dias Monteiro – Departamento de Turismo – Coordenador  

Prof. Marco Aurélio dos Santos Sanfins – Departamento de Estatística – Vice-

coordenador 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Coordenação do projeto, Observatório do Turismo do Município de Niterói: 

Monitorando e Planejando o desenvolvimento sustentável a partir da criação de um 

Sistema de Informações e Estatísticas do Turismo, torna público este Edital para o 

processo de inscrição e seleção de candidatos bolsistas para compor a equipe que deverá 

executar o referido projeto. Este Edital é restrito aos alunos com matrícula ativa nos cursos 

de graduação em Turismo e Superior de Tecnologia em Hotelaria, da Universidade Federal 

Fluminense. Assim, são oferecidas as seguintes vagas: 

• 5 vagas para bolsistas de graduação em turismo ou hotelaria, para dedicação de 20 

horas semanais, no valor mensal de R$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). 

 



                                             
Os estudantes selecionados integrarão a equipe do projeto e terão como ATIVIDADE 

PRINCIPAL A APLICAÇÃO DE PESQUISAS DE CAMPO. Os bolsistas serão 

selecionados para período de 01 de fevereiro de 2022 a 31 de agosto de 2022. 

Os estudantes selecionados não poderão acumular a bolsa com outras modalidades, nem ter 

qualquer tipo de vínculo empregatício.  

4. DO PERFIL 

Curso Vagas  Perfil 

Graduação em 

Turismo, e ou 

Hotelaria 

5 

1. Matrícula ativa na UFF 

2. Cursando entre o 3º e o 6º período em turismo; ou entre o 3º e 

o 4º período em hotelaria 
3. Com disponibilidade para o cumprimento da carga horária 

semanal definida neste edital 
4. Apresentando bom histórico acadêmico 

5. Com conhecimentos de ferramentas digitais 

6. Desejável: 
⚫ Com conhecimento básico de inglês 

 

5. DAS INSCRIÇÕES E AVALIAÇÃO 

Período de Inscrição: de 27/01/2022 a 31/01/2022 
Documentos necessários: 

• Comprovante de matrícula ativa (declaração gerada pelo sistema do IdUFF ou similar) 
• Carta de intenções contendo os seguintes assuntos: por que deseja se candidatar a vaga 

indicada; de que forma pretende contribuir com o projeto; disponibilidade de horários 

de dedicação ao projeto; experiências relevantes anteriores (máximo de 1500 palavras) 
• Currículo Lattes 
• Histórico escolar 

 

Meios de Avaliação: 
• Carta de intenções 
• Análise do currículo 
• Desempenho acadêmico 
• Entrevista 

Pontuação e fases de seleção: 

Critério Pontuação Fase 

Carta de intenções 0 a 10 

Primeira fase - eliminatória Análise do currículo 0 a 10 

Desempenho acadêmico 0 a 10 

Entrevista 0 a 10 Segunda fase - classificatória 

Inscrição: os candidatos devem enviar a ficha de inscrição e a carta de ciência/ concordância 

aos termos deste edital devidamente preenchidas e assinadas, e a documentação solicitada 

para os e-mails: observaturniteroi.fth@id.uff.br e joaoedm@gmail.com. 

 

 

mailto:observaturniteroi.fth@id.uff.br
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6. DO CRONOGRAMA 

AÇÕES PERÍODO 

Inscrições 27/01/2022 a 31/01/2022 

Primeira fase – análise dos documentos 01/02/2022  

Divulgação do resultado da primeira fase  02/02/2022 

Segunda fase – entrevistas remotas  03/02/2022 

Divulgação do resultado final 04/02/2022 

Niterói, 26 de janeiro de 2022. 

 

João Evangelista Dias Monteiro 

Siape: 3339391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
 
 
 
 

ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Projeto: PDPA 66 - Observatório do Turismo do Município de Niterói: Monitorando e 

Planejando o desenvolvimento sustentável a partir da criação de um Sistema de Informações 

e Estatísticas do Turismo 

 
 

Nome Completo:  

Curso:  

Número da Matrícula:  

Data de Nascimento:  

Identidade/RG:  

Número do CPF:  

E-mail:  

Endereço:  

Telefone:  

Declaro interesse em vaga de:  

Bolsista da Graduação em Turismo / Hotelaria 

 

 

 

------/01/2022 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:  

 

CARTA DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

– PDPA 66 

 

 

 

 

Niterói, ..... de janeiro de 2022 
 

 

À Coordenação do Projeto PDPA 066 (UFF/Prefeitura de Niterói/FEC)  

 

 

 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, ter ciência e concordar com os termos do edital de seleção de 

bolsista para atuar como bolsista acadêmico da graduação ( ) ou do mestrado ( ) no 

desenvolvimento das atividades previstas no projeto  PDPA 66 - Observatório do Turismo 

do Município de Niterói: Monitorando e Planejando o desenvolvimento sustentável a 

partir da criação de um Sistema de Informações e Estatísticas do Turismo. 

 
 

 

 

 

 

             Nome completo:  

 

 

------------------------------------------------------------- 

                                                                Assinatura 

CPF: 


