Oportunidade de bolsas de Pós-doutorado em Ciências Sociais no
Centro de Estudos da Metrópole (CEM/Cepid)
São Paulo, 18 de março de 2019
O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e
Difusão (CEPIDS), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
Sediado na Universidade de São Paulo (USP) e no Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP), é constituído por um grupo multidisciplinar, que inclui
demógrafos, cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, economistas e antropólogos.
Sua agenda de pesquisa está voltada basicamente ao estudo de dimensões relacionadas ao
acesso dos cidadãos ao bem-estar. Dessa forma, as pesquisas desenvolvidas estão voltadas
aos mecanismos de produção e reprodução das desigualdades sociais ligadas à ação do
Estado, da inserção nos mercados de trabalho e nas dinâmicas da sociabilidade e
associativas.
Os bolsistas de pós-doutorado (PD) deverão conduzir pesquisa teórica e/ou empírica no
programa, além de outras atividades regulares, como a apresentação de seminários,
elaboração de papers e a disseminação dos resultados da pesquisa. Como resultado de sua
pesquisa de pós-doutorado, deverão ainda produzir pelo menos um artigo a ser submetido
em revista de alto impacto acadêmico bem como apresentá-lo em um seminário aberto ao
público ao final de sua bolsa de um (01) ano de duração.
Será aceita apenas uma proposta de trabalho por candidato, que deve indicar um tema de
pesquisa dentre os eixos listados abaixo:
1: O papel da regulação subnacional na mediação da implementação de
políticas nacionais
2: O papel da política educacional na redução da desigualdade
3. Desigualdade e Comportamento Político
4. Quem governa o quê?
Estes temas correspondem a projetos em andamento no CEM. Para o detalhamento de seu
conteúdo,
acessar:
http://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br/pesquisa/linhas-depesquisa-e-subprojetos

REQUISITOS
1.
A oportunidade está aberta a candidatos brasileiros e estrangeiros.
2.
É recomendável que o candidato possua Doutorado em Ciências Sociais ou áreas
afins.
3.
É necessário que o candidato tenha título de doutor ou equivalente (PhD), obtido nos
últimos sete anos.
4.
É recomendável que o candidato apresente um nível avançado em inglês.
5.
É necessário que o candidato tenha publicações acadêmicas nos últimos cinco anos,
sobretudo em periódicos com avaliação por pares.
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6.
É necessário que o candidato se dedique integralmente à pesquisa.
7.
É necessário que o candidato tenha disponibilidade para trabalhar presencialmente
na sede do CEM-USP em São Paulo.
8.
É necessário que o candidato não receba bolsa de outra entidade, salário ou
remuneração derivado do exercício de atividades de qualquer natureza (exceto condições
estabelecidas pela resolução FAPESP PR N. 13/2009, 15 de julho de 2009), uma vez que
tenha sua bolsa concedida pela FAPESP.
CONDIÇÕES DA BOLSA
Os candidatos selecionados serão contemplados com bolsa, no valor de R$ 7.373,10 mensais
e recursos de reserva técnica de 15% do valor anual da bolsa. A utilização da Reserva Técnica
é
regulamentada
pela
FAPESP.
Para
mais
informações
acesse
(http://www.fapesp.br/4566).
A bolsa também inclui apoio financeiro para pesquisadores que precisarão se mudar para
São Paulo. Se necessário, este apoio poderá ser requerido ao final do processo seletivo. Para
mais detalhes sobre a bolsa de pós-doutorado, visitar: www.fapesp.br/bolsas/pd
Serão selecionados até o máximo de três (03) bolsistas.
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
1.
CV Lattes completo (www.lattes.cnpq.br) ou Curriculum Vitae, se estrangeiro
2.
MyResearcherID e/ou MyCitation (Google Scholar)
3.
Lista de publicações
4.
Proposta de pesquisa contendo: i. Resumo; ii. Questões e justificativa da
Pesquisa; iii. Metodologia; iv. Plano de Trabalho e Cronograma. Serão aceitas
propostas em português ou inglês com até 20 páginas). A proposta de pesquisa não
deve permitir a identificação do candidato em nenhum local, pois sua avaliação será
feita sob sigilo de autoria.
5.
Cópia de 2 publicações de destaque. Nesta categoria, estão incluídos apenas
artigos, livros ou capítulos de livros.
CONTATO E PRAZO DE ENVIO
Para efetuar a inscrição os candidatos devem enviar a documentação por e-mail
(centrodametropole@usp.br) com o assunto “CEM- Bolsa PD” até 30 de abril de 2019.
PROCESSO SELETIVO
Os candidatos serão selecionados em duas etapas.
A primeira, consistirá na avaliação do CV, das publicações, do perfil e da trajetória do
candidato, assim como da qualidade científica da proposta e de sua aderência às linhas de
pesquisa do CEM. A segunda consistirá na arguição (presencial ou por videoconferência)
junto ao Comitê de Seleção.
A lista de candidatos selecionados para a segunda fase e o cronograma de arguições serão
divulgados no site do CEM/CEPID. Os selecionados também serão contatados
individualmente, via e-mail, até 28 de maio de 2019.
As entrevistas serão realizadas pessoalmente ou via Skype em 03 de junho de 2019.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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O resultado final será divulgado no site do CEM no dia 05 de junho de 2019.
Mais informações em: http://www.fapesp.br/oportunidades/
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