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1. Resumo:
O Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

(CEBRAP) vem por meio desta abrir a chamada de candidaturas para uma (1) bolsa de
pós-doutorado para atuar no âmbito do Projeto Temático “Crises da Democracia: Teoria
Crítica e Diagnóstico do Tempo Presente” (Processo FAPESP nº 2019/22387-0). O

projeto é desenvolvido na cidade de São Paulo, Brasil, sob a coordenação do professor

Marcos Nobre. A bolsa inscreve-se especialmente no Subprojeto I do Projeto Temático,

devendo portanto contribuir para o objetivo de reconstrução dos trabalhos clássicos da

Teoria Crítica, no contexto das crises da primeira metade do século 20, contribuindo, assim,

para o esforço de atualizar suas teses e categorias, em diálogo com a Ciência Política. Para

mais informações sobre o processo, consultar: Auxílio à pesquisa 19/22387-0 - Filosofia

social, Teoria crítica - BV FAPESP.

A pesquisa da candidata1 deve se concentrar na análise e reconstrução das teorias
sobre fascismo, bem como seu desenvolvimento posterior, no âmbito da Ciência Política

moderna. Nesse sentido, a pesquisa deverá contribuir não apenas para reconstruir

1 Este edital emprega o feminino para referir-se a pessoas de diferentes gêneros.
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conceitos e teses formulados no contexto do fascismo europeu da primeira metade do

século 20, como também discutir sua pertinência e atualizá-las, considerando-se as atuais

crises da democracia e de suas teorias. Dentre as muitas dimensões desse fenômeno,

estamos interessados principalmente (embora não exclusivamente) na relação entre

fascismo e violência política.

Os seguintes aspectos serão avaliados na proposta sintética de 4 páginas a ser

enviada na candidatura (listada no item 3 deste edital):

a) Referência às principais referências bibliográficas sobre o tema do fascismo,

incluindo obras clássicas e contemporâneas.

b) Diálogo com o Projeto Temático acima referido, em que se inscreve esta

bolsa.

c) As questões orientadoras da proposta devem ser de natureza política, no

sentido amplo do termo.

d) O objeto de investigação pode ser de natureza teórica ou historiográfica, mas

deve envolver de algum modo a crise das primeiras décadas do século XX,

com ênfase na emergência do fascismo na Europa. Referência às crises

contemporâneas também são bem-vindas.

e) Proposta deve ser escrita de modo objetivo, incluindo resumo, objetivos

claros e um plano de trabalho exequível no prazo de dois anos. Além disso, é

importante que ela preveja a submissão de ao menos um artigo acadêmico

em revista de alto impacto.

2. Requisitos
Espera-se que a candidata selecionada participe de modo assíduo e comprometido

das atividades do Projeto Temático, com participação em reuniões periódicas de pesquisa e

formação, seminários e cursos. Dentre tarefas específicas da bolsa, destacamos a

produção de manuscritos para publicação acadêmica, a apresentação da pesquisa em

seminários internos e externos, a elaboração de relatórios, bem como em outras atividades

pertinentes ao projeto. A bolsa é fornecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa no
Estado de São Paulo (FAPESP) e visa a reforçar os quadros do núcleo de pesquisa via o

engajamento de jovens doutoras em atividades de ensino, pesquisa, extensão e,

eventualmente, de orientação. São requisitos para candidatura:

i.  Ter concluído o doutorado há menos de 5 anos (ou ter a previsão de concluir antes do

início da vigência da bolsa);

ii.  Apresentar excelente currículo acadêmico;



iii.  Escrever um projeto relacionado ao tema do edital;

iv. Dedicação integral ao projeto;

v.  Residir na cidade de São Paulo a partir do início da vigência da bolsa;

vi. Sendo estrangeira, é de responsabilidade da candidata verificar e providenciar toda a

documentação necessária para entrada e permanência no Brasil, em caso de aprovação.

Para mais informações sobre requisitos e compromissos da candidata, consultar os

critérios gerais da Fapes: Bolsa de Pós-Doutorado (fapesp.br). Reiteramos, contudo, que

este processo de seleção é ligado ao Projeto Temático, seguindo, portanto, regras

particulares. A bolsa tem a duração de dois anos, com previsão de início em 1 de julho de
2023, a depender do trâmite burocrático na FAPESP. O valor atual da bolsa é de R$
8.479,20. Ela inclui ainda o auxílio-instalação no valor de um mês de pagamento (para

mudanças com distâncias maiores que 50 km) e reembolso de passagem para a bolsista e

seus dependentes (para distâncias maiores que 350 km). A bolsa inclui também uma

reserva técnica, cujas normas de utilização podem ser consultadas aqui: Normas para Uso

dos Recursos de Reserva Técnica – válidas a partir de 25/09/2021 (fapesp.br).

3. Inscrições
As inscrições estarão abertas até o dia 15 de abril de 2023. As interessadas devem

enviar um e-mail intitulado “Bolsa Pós-Doutorado - teoria política sobre o fascismo” para

o endereço eletrônico selecaondd@gmail.com, com os seguintes documentos:

i. Curriculum Vitae (até 2 páginas), incluindo principais publicações e link para o currículo

Lattes;

ii. Proposta sintética de pesquisa (até 4 páginas), que deve ser relacionada ao tema

descrito neste edital. Incluir: título, resumo, descrição dos objetivos, plano de trabalho com

metodologia e cronograma de resultados, e justificativa.

iii.  Histórico escolar de pós-graduação completo;

iv. Certificado de conclusão de doutorado, ou carta indicando sua conclusão antes do início

esperado da vigência da bolsa.

Encoraja-se fortemente a candidatura de pessoas negras, indígenas e com deficiência.

4. Processo de seleção
O processo de seleção se dará em duas etapas.
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i) Eliminatória: análise da documentação enviada, em que será considerada a adequação

aos critérios deste edital e da FAPESP, apresentados neste edital.

ii) Classificatória: entrevistas com pesquisadoras seniores do Projeto Temático. Os

seguintes critérios serão adotados no processo seletivo: a) adequação da candidatura aos

critérios da FAPESP; b) experiência na área; c) qualidade do projeto e adequação ao tema

deste edital. Critérios de diversidade serão levados em conta na seleção.

Inscrições 15 de fev, 2023 - 15 de abr, 2023

Divulgação do resultado da 1ª fase 01 de mai, 2023

Entrevistas 01 de mai, 2023 - 15 de mai, 2023

Divulgação do resultado final 20 de mai, 2023

Previsão de início da bolsa 01 de jul, 2023


