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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – EACH/USP 

 

1. O Programa de Pós Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH/USP seleciona 

pesquisador nacional ou estrangeiro em nível de Pós Doutorado para bolsa do PNPD/CAPES 

(Portaria 86/2013). 

2. Atividades a serem realizadas pelo pós doutorando:  

2.1 - pesquisa,  

2.2 - docência na graduação,  

2.3 - co-orientação de projetos de iniciação científica e/ou trabalhos de conclusão de curso 

2.4 - participação nos seminários de pesquisa do programa 

2.5 - publicação ou submissão de artigos/livros com supervisor 

2.6 - organização de eventos/atividades acadêmicas 

3. Documentos requeridos, a serem enviados por email: 

3.1 - projeto de pesquisa; 
3.2 - currículo lattes atualizado; 
3.3 – plano de atividades e cronograma conforme atividades indicadas no item 2; 
3.4 - comprovante de título de doutor; 
3.5 - cópia de documento de identificação válido. 
3.6 02 cartas de recomendação 

4. Critérios de avaliação dos projetos de pesquisa dos candidatos:  

4.1 - qualidade do projeto (definição e pertinência dos objetivos; importância da contribuição 

para área; fundamentação científica e métodos empregados; adequação do projeto a 

programa de pós-doutorado; análise da viabilidade da execução do projeto) 

4.2 - aderência do projeto em relação a uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Políticas Públicas. 

4.2 – histórico acadêmico do candidato (adequação da formação do candidato ao projeto 

proposto, regularidade de sua produção como pesquisador, potencial como pesquisador) 

Realização de entrevistas com pré-selecionados- após a análise dos projetos  



Prazo de vigência da bolsa: de 6 (com avaliação parcial de resultados pela CCP, pendente de 

continuidade da bolsa) a 12 meses, sem prorrogação, com início em abril de 2018. 

Vagas: 1 (uma).  

Prazo de inscrição: 15/02 a 09/03/18.  

Email para envio dos documentos: cmagpp-each@usp.br 

Linhas de Pesquisa: 

1. Política, burocracia e administração pública. 

2. Administração pública e controle democrático. 

3. Formulação e Implementação de políticas sociais. 

4. Ideias, atores e instituições na análise de políticas públicas. 

5. Gestão Social e Governança Pública 

 

Publicado no Diário Oficial em 10/02/2018. 


