ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDITAL ATAC/CPG 012/2019
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – EACH/USP

O Programa de Pós Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH/USP seleciona 01 (um)
pesquisador nacional ou estrangeiro em nível de Pós Doutorado para bolsa do PNPD/CAPES
(Portaria 86/2013).
1. Aderência ao Programa
O projeto do pesquisador deverá ter aderência a um dos Projetos de pesquisa do programa,
indicados abaixo (descrição detalhada pode ser acessada em http://www5.each.usp.br/wpcontent/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf ):
-Transparência governamental, acesso à informação e monitoramento das políticas públicas”
-Análise de políticas sociais em contexto federativo
-Gestão Pública no Brasil Contemporâneo
-Planejamento e Orçamento
-Governança e Gestão Social
-Pessoas, Organizações e Sociedade

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 e-mail:
3. 1 Currículo Lattes atualizado;

3.2 Projeto de pesquisa (Maximo 15 paginas fonte times new roman, tamanho 12, espaço 1,5,
contendo a) identificação do problema de pesquisa; b) justificativa; c) objetivos e metas a
serem alcançados; d) método; e) revisão da literatura)
3.3 Plano de atividades e cronograma conforme atividades indicadas no item 2, incluindo
produtos esperados (orientações TCC graduação e monografias especializações, coorientações dissertações e teses, artigos científicos, participação em disciplinas de graduação e
pósgraduação e realização de conferências o e seminários, etc);
3.4 Comprovante de título de doutor;
3.5 Cópia de documento de identificação válido.
3.6 Duas cartas de recomendação

4. Forma de Avaliação
4.1 O processo de seleção constará de Avaliação do projeto de pesquisa. Plano de Trabalho e
Curriculum Vitae ;
4.2 Avaliação do projeto de pesquisa. Plano de Trabalho e Curriculum Vitae observará os
seguintes critérios/requisitos:
4.2.1 - Qualidade do projeto (definição e pertinência dos objetivos; importância da
contribuição para área; fundamentação científica e métodos empregados; adequação do
projeto ao programa de pós-doutorado; análise da viabilidade da execução do projeto)
4.2.2 - Aderência do projeto e do plano de atividades em relação a uma das linhas de pesquisa
do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas.
4.2.3 – Histórico acadêmico do candidato (adequação da formação do candidato ao projeto
proposto, regularidade de sua produção como pesquisador, potencial como pesquisador)
4.3 Apenas candidatos que atenderem aos requisitos do item 4.2 serão convocados para a
entrevista.

5. Das obrigações do Bolsista
5.1. Encaminhar Relatório Parcial de Atividades ao final do mês 6 da vigência da bolsa, a ser
submetido à aprovação do colegiado do curso de Gestão de Políticas Públicas, da EACH/USP,
estando a continuidade da bolsa condicionada à sua aprovação;
5.2 Encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva
bolsa;
5.3.Dedicar-se às atividades do projeto para alcance dos produtos/resultados esperados;

6. Vigência da Bolsa
O 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 2019.

7. Inscrições
Prazo de inscrição: 13/02/19 a 15/03/19.
Vagas: 1 (uma).
A documentação deverá ser enviada para o seguinte e-mail: cmagpp-each@usp.br.

