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Bolsa de Pós-Doutorado vinculada a Auxílio à Pesquisa - Projeto Temático “Instituições 

Políticas, Padrões de Interação Executivo-Legislativo e Capacidade Governativa” 

 

Chamada para uma vaga de Pesquisador Pós-Doutorado na área de Presidencialismos e 

governos de coalizão: Brasil e América Latina 

 

1. Resumo: 

O Núcleo de Instituições Políticas e Eleições (NIPE) do Centro Brasileiro de Pesquisa 

e Planejamento (CEBRAP) abre a presente chamada de candidaturas para 1 (uma) bolsa de 

pós-doutorado (PD) para atuar em pesquisa sobre presidencialimo e coalizões de governo no 

Brasil e na América Latina no âmbito do Projeto Temático “Instituições Políticas, Padrões de 

Interação Executivo-Legislativo e Capacidade Governativa” (Processo FAPESP nº 

2016/14525-6), sob a coordenação do Prof. Dr. Fernando Limongi. Para mais informações 

sobre este projeto basta acessar: https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/96322/instituicoes-politicas-

padroes-de-interacao- executivo-legislativo-e-capacidade-governativa/?q=2016/14525-6 

Esta bolsa de PD é parte de projeto com conteúdo pré-aprovado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), cujo objetivo principal é analisar de 

forma comparada a importância da extensão dos poderes legislativos do Executivo e da forma 

de organização interna do Legislativo como chaves para o entendimento do padrão de relações 

entre Executivo e Legislativo e do desempenho governamental em países da América Latina. 

Sobretudo, pretende-se que a pesquisa concentre suas atenções na relação entre poderes de 

agenda e a gestão das disputas internas às coalizões governativas. Desse modo, o projeto 

enfatiza o poder explicativo das variáveis institucionais e estende o estudo já empregado pelo 

Projeto Temático ao caso brasileiro. A bolsista1 deverá, assim, desenvolver pesquisa que 

responda à seguinte pergunta: será que os sistemas presidencialistas adotados nos países da 

América Latina seguem os mesmos padrões de interação entre os poderes Executivo-

Legislativo presentes no Brasil?  

Espera-se que a candidata selecionada participe das atividades de pesquisa do Projeto 

Temático na cidade de São Paulo-SP. As tarefas específicas incluem a preparação de relatórios, 

a construção de base de dados, a participação em conferências e de atividades coletivas do 

                                                      
1 Este edital emprega o feminino para referir-se a pessoas de diferentes gêneros. 

http://www.fapesp.br/oportunidades/sobrevivencia_ministerial_na_politica_externa_do_cone_sul/2976/
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núcleo (como seminários e grupos de estudos), realização de minicursos para os integrantes 

do Projeto Temático e a elaboração de manuscritos para publicação. 

A bolsa de pós-doutorado é fornecida pela FAPESP e visa a reforçar os quadros do 

núcleo de pesquisa, por meio do engajamento de jovens doutoras em atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e, eventualmente, de orientação. A bolsa tem previsão de início em 01 de 

abril de 2021 com duração até 31 de março de 2022. O valor atual é R$ 7.373,10 mensais livres 

de impostos e recursos de reserva técnica de 15% do valor anual da bolsa. A utilização da 

reserva técnica é regulamentada pela FAPESP (https://fapesp.br/rt). 

 

2. Inscrições: 

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de janeiro de 2021. As interessadas deverão 

encaminhar um e-mail intitulado “Bolsa Pós-Doutorado” ao endereço eletrônico 

necifflch@usp.br com um dossiê contendo os seguintes documentos: 

 

i. Currículo lattes ou curriculum vitae; 

ii. Proposta sintética de pesquisa (máximo de 4 páginas), a qual deve relacionar-se com 

o tema geral da bolsa apresentado neste edital; 

iii. Histórico escolar de pós-graduação completo; 

iv. Certificado de conclusão do doutorado ou, exclusivamente para candidatas que ainda 

não concluíram o doutorado, uma carta indicando a provável data de defesa da tese de 

doutorado, a qual deverá ser inferior à 01 de março de 2021 (um mês antes do início 

previsto da bolsa). 

 

A candidata à Bolsa de Pós-Doutorado deve ter concluído o Doutorado há menos de 7 

(sete) anos e ter excelente histórico acadêmico. A candidata que ainda não possuir o título de 

Doutora na data de inscrição deverá, caso selecionada, completar todos os requisitos para tanto 

e ser capaz de apresentar um certificado de conclusão do doutorado até 01 de março de 2021. 

 

3. Processo de seleção 

O processo de seleção se dará em duas fases. A primeira fase consistirá na análise dos 

documentos entregues e será eliminatória. Os documentos serão analisados pelas 

pesquisadoras sêniores do projeto de acordo com os seguintes critérios: (i) documentação 

https://fapesp.br/rt
mailto:necifflch@usp.br
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entregue de forma completa e que atenda aos critérios da FAPESP; (ii) experiência na área e 

(iii) adequação do interesse da candidata quanto ao tema da pesquisa. As aprovadas serão 

convocadas para uma entrevista virtual/online, instrumento da segunda etapa da avaliação, que 

se realizará entre os dias 08 e 11 de fevereiro de 2021. A plataforma virtual na qual as 

entrevistas serão realizadas será informada às candidatas posteriormente. 

Para mais informações sobre os requisitos para a candidata e os compromissos e 

atividades exigidos pela FAPESP, consultar: https://fapesp.br/bolsas/pd 

 

4. Calendário 

 Inscrições Até 15 de janeiro de 2021 

Divulgação do Resultado da 

Primeira Fase 

05 de fevereiro de 2021 

Entrevistas Entre os dias 08 e 11 de 

fevereiro de 2021 

Divulgação do Resultado Final 11 de fevereiro de 2021 

 

O aceite da bolsa ainda estará pendente da análise da FAPESP acerca dos documentos da 

candidata selecionada. 

https://fapesp.br/bolsas/pd

