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EDITAL de SELEÇÃO  

Para BOLSISTAS de PÓS-DOUTORAMENTO da CAPES  

no PROGRAMA de PÓS-GRADUAÇÃO em SOCIOLOGIA 

 

 
O Programa de Pós-graduação em Sociologia da FFLCH-USP anuncia, através deste edital, a 
abertura do processo seletivo de recém-doutores/as a serem incorporados/as através de pós-
doutoramento da CAPES, no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD). 
 
A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, far-se-á a análise do curriculum vitae do 
candidato e do seu projeto de pesquisa.  
(Ver modelo em http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=270).  
 
Nesta seleção, serão tomados em conta o perfil e trajetória do candidato, tanto quanto a 
qualidade científica da proposta apresentada, sempre tendo em vista sua articulação às linhas 
de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Sociologia, que podem ser encontradas no site 
http://sociologia.fflch.usp.br/node/279. Os candidatos pré-classificados nesta primeira etapa 
serão convocados para uma entrevista com a Comissão de Seleção.  
 
O número final de selecionados, até o máximo de 2, (duas) bolsas de pós-doutoramento, 
dependerá da avaliação do mérito das propostas e do desempenho dos/as candidatos/as nas 
entrevistas.  
 
O prazo para envio de propostas expirar-se-á no dia 1° de maio de 2014 (data de entrega de 
material postado ou data da remessa pela internet). O resultado da primeira fase será 
divulgado até o dia 10 de maio de 2014, quando serão indicados os candidatos selecionados 
para entrevista, a qual terá lugar no Departamento de Sociologia da FFLCH-USP, em data a ser 
indicada no momento da divulgação dos resultados da primeira etapa. O início do auxílio 
dependerá da finalização do processamento do processo de concessão da bolsa pela CAPES. 
 
As propostas podem ser enviadas preferencialmente via internet, para o endereço eletrônico 

do PPGS, sociousp@usp.br. Em caso de remessa por meio do correio, a correspondência deve 

ser endereçada à Secretaria do Programa de Pós-graduação em Sociologia da FFLCH-USP. Av. 

Prof. Luciano Gualberto, 315, CEP 05508-010. São Paulo - SP - Brasil. 

Faz parte deste edital a Portaria No. 086, de 03 de julho de 2013, da CAPES, assim como seus 

anexos I, II e III, que pode ser obtidos no site da CAPES. 

 

http://www.fapesp.br/materia.php?data%5Bid_materia%5D=270
mailto:sociousp@usp.br

