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CHAMADA PUBLICA PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO COM O 

APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORAMENTO/CAPES 

(PNPD/CAPES) – 2019 

 

Abertura de candidatura para bolsa de Pós-Doutorado, no âmbito nacional e 

internacional, junto às linhas de pesquisa “Políticas, sistemas e instituições 

internacionais de saúde global e ambiente sustentável”; “Metodologias 

estatísticas para a análise comparativa de fatores de risco, morbidade, 

mortalidade e sistemas de saúde dos países” e “Sustentabilidade e modos de 

vida” do Programa de Pós Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade – 

Doutorado. Financiamento Oficio Circular nº 5/2013 – DPB/CAPES. Programa 

Nacional de Pós-Doutoramento/CAPES (PNPD/CAPES) – 2019, sob a 

supervisão de orientador(es) designado(s) pela coordenação.  

Duração da bolsa:  

Valor da bolsa e cobertura prevista ao pós-doutor: R$ 4100,00 (quatro mil e 

cem reais) 

Atividades previstas e de colaboração do bolsista:  

a) Disponibilidade para assumir o cargo imediatamente;  

b) Ter experiência no desenvolvimento e participação em pesquisas 

compartilhadas; 

c) Colaborar na organização de eventos e seminários acadêmicos; 

d) Ter experiência em publicações acadêmicas – periódicos ou livros; 

e) Contribuir na organização de fontes e gestão de informações que venha 

a agregar aprofundamento teórico e metodológico;  

f) Conhecimento em análise de dados qualitativos e familiaridade com 

técnicas de pesquisa;   

g) Conhecimento e habilidade em lidar com banco de dados virtuais, 

tecnologias de informação à distância e inovação em redes amigáveis 

para desenvolvimento de pesquisas; 

h) Domínio da língua inglesa  
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Candidatura: 

 Os candidatos devem enviar curriculum vitae (preferencialmente de acesso 

público), cópia de CPF ou bilhete de identidade cartão de cidadão ou 

passaporte, e cópia do certificado do Doutorado; e carta de intenções com 

justificativa do interesse em participar da candidatura à bolsa de pós-doutorado 

(máximo de 1 página). 

Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados eletronicamente para 

o e-mail: saudeglobal@fsp.usp.br  

Período de inscrição: de 03 a 07 de dezembro de 2018.  

Seleção:  

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e 

Sustentabilidade constituirá um júri para avaliação das candidaturas, 

considerando a mais habilitada aos critérios referidos no item Atividades 

previstas e de colaboração do bolsista, no curriculum vitae e na carta de 

intenções.  

Resultado da seleção: 20 de dezembro de 2018 

 

Coordenação do PPGSGS 


