UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e
Outras Legitimidades

Chamada Pública de inscrições para preenchimento de 1 (uma) vaga de Pós-Doutorado
junto ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar “Humanidades, Direitos e Outras
Legitimidades”, bolsa PNPD/CAPES

Das Inscrições
Poderão inscrever-se candidatos portadores do Titulo de Doutor obtido há no máximo
7 (sete) anos em Instituições credenciadas no Brasil ou no Exterior na área de
Humanidades.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico no endereço
http://forms.fflch.usp.br/bolsa_pnpd_capes, com início no dia 04 de junho de 2018, às
9h00 e término no dia 08 de junho de 2018 às 19h00 (horário oficial de Brasília).
Documentos exigidos:
1) RG (para candidatos brasileiros) ou RNE (para candidatos estrangeiros)
2) CPF
3) Cópia do diploma de doutor
4) Currículo Lattes atualizado
5) Projeto de Pesquisa, de no máximo 20 páginas (letra Times New Roman 12,
espaçamento 1,5), contendo: indicação do supervisor, resumo, objetivos, justificativa,
metodologia, cronograma e bibliografia
6) Plano de Atividades Institucionais
7) Cópia de um artigo publicado ou capítulo da tese.
*Todos os documentos deverão ser anexados no formato pdf.

Do Processo Seletivo

O processo seletivo constará de análise do projeto de pesquisa, da documentação
apresentada e entrevista com os candidatos, em data a ser informada posteriormente.
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O resultado será divulgado no Portal do Diversitas www.diversitas.fflch.usp.br a partir
de 29 de junho de 2018.

Das Condições de Pós-doutorado
O pós-doutorado será regido pelo disposto na Resolução CoCq nº 7406, de 03 de
outubro de 2017 (disponível em http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copqno-7406-de-03-de-outubro-de-2017).
O bolsista ficará ligado ao Programa durante o período de vigência da bolsa e terá as
seguintes atribuições:
- Oferecer disciplina e participar de Seminário Acadêmico no Programa de PósGraduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades
- Participar dos eventos acadêmicos organizados pelo Diversitas – Núcleo de Estudos das
Diversidades, Intolerâncias e Conflitos
- Apresentar os resultados de sua pesquisa aos docentes do Programa e ao conjunto de
pesquisadores do Diversitas
- Apresentar, ao final do projeto, artigo para ser publicado em revistas da área.
- Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de
Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o
encerramento da respectiva bolsa;
A bolsa terá a duração de um ano podendo ser renovada por igual período e será
financiada pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES, regida pela
Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, com dedicação de 20 horas semanais.
O valor da remuneração mensal é de R$ 4.100,00 ( quatro mil e cem reais).
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