
Bolsa de Pós-Doutorado vinculada ao Projeto Temático GLOBALCAR (FAPESP/ANR) 

 

“Carros globais: uma pesquisa urbana transnacional sobre a economia informal de veículos (Europa, 

África e América do Sul)” 

 

Chamada para uma vaga de Pesquisador de Pós-Doutorado na área de circuitos mercantis populares 

informais/ilegais na África Ocidental 

 

1.Resumo:  

 

O Projeto Temático GLOBALCAR e o Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento (CEBRAP), abrem a 

presente chamada de candidaturas para 1 (uma) bolsa de pós-doutorado (PD) para atuar em pesquisa 

sobre circuitos econômicos populares informais/ilegais de veículos e autopeças na África Ocidental. Essa 

bolsa é associada com o Projeto Temático apoiado pela FAPESP (Processo FAPESP nº 2020/07160-

7), coordenado pelo Prof. Dr. Gabriel Feltran no Brasil e pelo Prof. Sébastien Jacquot na França. Para 

mais informações sobre este projeto basta acessar: https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/107461/carros-

globais-uma-pesquisa-urbana-transnacional-sobre-a-economia-informal-de-veiculos-europa-africa/. 

O principal objetivo desta bolsa de PD, que teve seu conteúdo pré-aprovado pela Fapesp, é descrever 

e analisar atividades informais, ilegais e criminais relacionadas às economias de carros em segunda mão 

na África Ocidental (roubo de carros, venda de automóveis de segunda mão e autopeças usadas, 

importação de veículos usados e salvados da Europa e da América do Norte).  

Mais do que uma pesquisa comparativa internacional, nossa equipe desenvolve uma pesquisa empírica 

multissituada, na interseção entre as escalas urbana e transnacional. Partimos do pressuposto de que 

as mobilidades transnacionais inscritas nas economias de carros usados revelam as reconfigurações do 

trabalho em um contexto pós-Fordista, bem como os mecanismos de reprodução de desigualdades 

sociais, conflitos e violência. 

Espera-se que a(o) candidata(o) selecionada(o) resida em São Paulo, Brasil, e conduza trabalho de 

campo por alguns meses na África Ocidental, e também participe das atividades de pesquisa do Projeto 

Temático, como reuniões e seminários. As tarefas específicas incluem a realização de trabalho de campo 

e entrevistas na África Ocidental, a participação em atividades ligadas ao Projeto Temático e a elaboração 

de manuscritos para publicação e apresentação em congressos nacionais e internacionais.  

A bolsa de pós-doutorado é fornecida pela Fundação de Amparo de Apoio à Pesquisa (FAPESP) e visa 

a reforçar os quadros do núcleo de pesquisa, por meio do engajamento  

de jovens doutoras (es) em atividades de ensino, pesquisa e extensão. A bolsa tem seu início previsto 

para 1º de abril de 2022, e durará até 31 de março de 2023. A bolsa pode ser renovada por mais 12 
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meses, dependendo de avaliação interna feita pelos pesquisadores principais desse Projeto Temático e 

também por avaliação externa dos revisores da FAPESP.  

O valor atual dessa bolsa PD 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 

(http://www.fapesp.br/4566).  

 

2. Inscrições:  

 

As inscrições estão abertas até o dia 10 de janeiro de 2022. As (os) interessadas(os) deverão 

encaminhar um e-mail intitulado “Postdoctoral fellowship” para André de Pieri Pimentel 

[andre.pierip@gmail.com] 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 candidatos(as) que ainda 

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

doutorado, a qual deverá ser inferior a janeiro de 2022 (dois meses antes do início previsto 

da bolsa). 

 

O candidato deve ter concluído o Doutorado a menos de sete (7) anos e ter excelente histórico 

acadêmico. O candidato que ainda não possuir o título de Doutor na data de inscrição deverá, caso 

selecionado, completar todos os pré-requisitos para tanto e ser capaz de apresentar um certificado de 

conclusão de doutorado até 1º de março de 2022. 

 

 

 

3. Processo de seleção 

  

O processo de seleção se dará em duas fases. A primeira fase consiste em análise dos documentos 

entregues pelas(os) candidatas(os) e será eliminatória. Esses documentos serão analisados pelos 

pesquisadores principais desse Projeto Temático de acordo com os seguintes critérios: (i) 

documentação entregue de forma completa e que atendia os critérios da FAPESP; (ii) experiência na 

área e (iii) adequação do interesse da(o) candidata(o) quanto ao tema da pesquisa. As (Os) 
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aprovadas(os) serão convocadas(os) para uma entrevista virtual/online, instrumento da segunda etapa 

de avaliação, que se realizará entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2022.  

A plataforma virtual onde essas entrevistas serão conduzidas será informada aos candidatos por e-mail. 

Para mais informações sobre os requisitos para a(o) candidata(o) e os compromissos e atividades 

exigidos pela Fapesp, consultar: http://www.fapesp.br/270. 

 

5. Calendário  

 

Inscrições Até 10 de janeiro 

Divulgação dos resultados da primeira fase 19 de janeiro 

Entrevistas 24 a 28 de janeiro 

Divulgação do Resultado Final 31 de janeiro 

 

 

O aceite da bolsa ainda estará pendente da análise da FAPESP dos documentos da(o) candidata(o) 

selecionada(o). 
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