
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 Representação 

política e polarização legislativa no Brasil 

 

1. Resumo: 

O Núcleo de Instituições Políticas e Eleições (NIPE), vinculado ao 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 representação política 

e polarização legislativa no Brasil no âmbito do Projeto de Auxílio à Pesquisa 

“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 Fapesp, cujo 

objetivo principal é investigar como as preferências do eleitorado são levadas em conta 

por atores políticos quando estes precisam tomar decisões.  A pesquisa deve testar de 

forma sistemática como a polarização do eleitorado afeta o comportamento dos partidos 

e legisladores brasileiros. Assim, a pesquisa visa aprofundar os resultados encontrados 

em edições anteriores deste Projeto Temático relativos ao comportamento legislativo.  

O ponto de partida da análise deve ser o reconhecimento do processo de polarização 

política em curso no sistema político brasileiro, buscando entender como este mesmo 

processo reforça a conexão entre as dinâmicas eleitoral e a parlamentar. Mais 

especificamente, o objetivo será entender se e como a atenção da atuação parlamentar 

para seus efeitos eleitorais está sendo afetada pelo processo de polarização. Além do 

mais, a pesquisa deverá ter uma perspectiva comparada, de forma que as evidências do 

caso brasileiro dialoguem com a literatura internacional. 

http://www.fapesp.br/oportunidades/sobrevivencia_ministerial_na_politica_externa_do_cone_sul/2976/
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/96322/instituicoes-politicas-padroes-de-interacao-executivo-legislativo-e-capacidade-governativa/?q=2016/14525-6
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/96322/instituicoes-politicas-padroes-de-interacao-executivo-legislativo-e-capacidade-governativa/?q=2016/14525-6


Espera-se que a(o) candidata(o) selecionada(o) participe das atividades de pesquisa do 

projeto temático cujas sedes são Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(CEBRAP), NECI/USP; LegU/Unicamp e UFSCar, como seminários e grupos de 

estudos. As tarefas específicas incluem a preparação de relatórios, a construção de base 

de dados, a participação em conferências e de atividades coletivas do projeto, realização 

de minicursos para os integrantes do projeto e a elaboração de manuscritos para 

publicação.  

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, extensão e, eventualmente, 

de orientação. A bolsa tem duração de 24 meses, renováveis por mais 12 meses. 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 

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

2. Inscrições: 

As inscrições estão abertas até o dia 28 de setembro de 2019. As (os) interessadas(os) 

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

eletrônico necifflch@gmail.com com um dossiê contendo os seguintes documentos: 

i) Currículo Lattes devidamente atualizado ou Curriculum Vitae, se estrangeiro; 

ii) Histórico escolar de pós-graduação completo, com os nomes das disciplinas por 

extenso, e do qual constem eventuais reprovações ou trancamentos de matrícula 

do candidato, emitido como documento oficial (com carimbo e assinatura ou 

com código de autenticidade); 

a.  O histórico escolar deve conter os critérios de aprovação (nota mínima) ou 

alternativamente declaração da instituição informando quais são os critérios. 

iii) Certificado de conclusão do doutorado; 

iv) Projeto de Pesquisa, compatível com área de pesquisa do Projeto Temático, e 

seguindo as regras de projetos Fapesp http://fapesp.br/270#anexo1.  O projeto, 

em no máximo 20 páginas, deve conter (i) Folhas de rosto (duas, sendo uma em 

português e outra em inglês) contendo título do projeto de pesquisa proposto e 

mailto:necifflch@gmail.com
http://fapesp.br/270#anexo1


resumo; (ii) enunciado do problema; (iii) resultados esperados; (iv) desafios 

científicos e tecnológicos e os meios e métodos para superá-los; (v) cronograma 

de execução do projeto; (vi) disseminação e avaliação; (vii) outros apoios (se 

houver); (viii) bibliografia. 

 

3. Processo de seleção 

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

documentos entregue pelas(os) candidatas(os). As (Os) aprovadas(os) serão 

convocadas(os) para uma entrevista oral, instrumento da segunda etapa da avaliação, que 

se realizará impreterivelmente no dia 04 de outubro de 2019. Candidatas(os) residentes 

fora de São Paulo poderão requisitar a realização da entrevista via Skype.  

4. Outras informações importantes 

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 28 de Setembro de 2019 

Divulgação do Resultado da 
Primeira Fase 

Até 01 de Outubro de 2019 

Entrevistas 04 de outubro de 2019 

Resultado Final 07 de outubro de 2019 

 

 

O aceite da bolsa ainda estará pendente da análise do Projeto de Pesquisa e do Plano de 

Atividades pela FAPESP.  

 

 

http://www.fapesp.br/270

