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CHAMADA Nº 3 - BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO 2022 

 

O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo divulga processo seletivo para uma (1) 

vaga de pós-doutorado no Programa Institucional de Pesquisa “Construindo a Democracia no Dia-a-Dia: 

Direito Humanos, Violência e Confiança Institucional”, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (CEPID-FAPESP). A vaga estará aberta para pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros e a bolsa terá duração de um ano, com início previsto para 2023.  

 

O Núcleo de Estudos da Violência da USP da Universidade de São Paulo (NEV-USP)  

 

O NEV-USP foi criado em 1987 no contexto da redemocratização brasileira. Desde sua fundação, o 

NEV analisa aspectos das complexas relações entre a persistência da violência e das violações de 

direitos humanos durante a consolidação democrática. Seus tópicos de pesquisa abrangem temas como: 

violência estatal, direitos humanos, políticas de segurança pública, justiça criminal, exposição à 

violência, atitudes diante dos direitos humanos e do Estado de direito, legitimidade das instituições 

chave para democracia e qualidade da democracia no Brasil.  

 

O Programa “Construindo a Democracia no Dia a Dia: Direitos Humanos, Violência e Confiança 

Institucional”  

  

O Programa se centra na maneira como as leis, as regras e os procedimentos são implementados no 

decorrer do tempo e como isso se relaciona com a legitimidade de instituições chave para a democracia. 

A proposta é analisar como essa legitimidade é construída no cotidiano, por meio dos contatos entre 

cidadãos e autoridades, e suas implicações para os direitos humanos e violência. O programa CEPID 

também envolve projetos de educação, difusão e transferência de conhecimento.  

  

As propostas de pesquisa devem estar diretamente relacionadas ao programa CEPID, 

especialmente em diálogo com a literatura empregada. Acesse informações sobre as pesquisas e 

projetos especiais nos seguintes links:  
https://nev.prp.usp.br/projetos/pesquisas/  

e  
https://nev.prp.usp.br/projetos/projetos-especiais/ 

 

Será aceita apenas uma proposta de trabalho por candidato. O detalhamento do conteúdo do tema 

encontra-se anexo a este edital. 

 

 

Eixo: Projeto Observatório de Direitos Humanos em Escolas (PODHE) 

https://nev.prp.usp.br/projetos/projetos-especiais/podhe/ 
 

O Projeto Observatório de Direitos Humanos em Escolas (PODHE) é uma iniciativa de educação em 

direitos humanos do CEPID NEV-USP que atua em escolas públicas do município de São Paulo. A 

proposta é que a(e/o) candidata(e/o) possa contribuir com o PODHE em termos científicos,  produzindo 

estudos quantitativos e qualitativos a partir das avaliações do projeto e de temas específicos derivados 

dele, como questões raciais, de gênero e de classe, metodologias participativas e  interculturalidade, de 

preferência com perspectivas interseccionais e decoloniais. É também prevista a participação nas 

atividades de intervenção do PODHE, o que inclui atuação direta com estudantes e outros membros das 

escolas participantes, difusão do projeto e articulação de parcerias locais, nacionais e internacionais para 
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sua consolidação e multiplicação. São aguardadas propostas de candidatos(as) das áreas de educação, 

ciências sociais, arte-educação, educomunicação e áreas afins, com currículos que demonstrem 

experiência em projetos de educação em direitos humanos e publicações relacionadas. 

 

Requisitos  
 

1. Título de doutor(a) ou equivalente (PhD), obtido nos últimos sete anos, com experiência em 

metodologias quantitativas ou qualitativas, dependendo das  especificidades de cada tema;  

 2. Nível avançado em inglês; 

 3. Publicações acadêmicas nos últimos cinco anos, sobretudo em periódicos com avaliação por pares; 

 4. Dedicar-se integralmente à pesquisa (exceto sob condições determinadas na resolução FAPESP PR 

N. 13/2009, 15 de julho de 2009); 

 5. Disponibilidade para trabalhar presencialmente na sede do NEV-USP em São Paulo (o trabalho 

presencial no NEV está atualmente suspenso e será retomado assim que as medidas de restrição 

estabelecidas para contenção da pandemia da COVID-19 permitirem);  

6. Não receber outra bolsa de outra entidade, salário ou remuneração derivado do exercício de atividades 

de qualquer natureza (exceto sob condições estabelecidas pela resolução FAPESP PR N. 13/2009, 15 de 

julho de 2009). 

 

Documentos para inscrição  

  

1. CV Lattes (www.lattes.cnpq.br) ou Curriculum Vitae, se estrangeiro;  

2. Link para página ORCID, MyResearcherID e/ou MyCitation (Google Scholar);  

3. Proposta de pesquisa contendo: i. Resumo; ii. Questões de Pesquisa; iii. Metodologia; iv. Plano de 

Trabalho e Cronograma (serão aceitas propostas em português, inglês ou espanhol com até 5 páginas);  

4. Cópia de duas publicações de destaque (artigos, livros ou capítulos de livro);  

 

 

Contato e prazo de envio  

  

Para efetuar a inscrição os candidatos devem enviar a documentação por e-mail 

(nevselecao@gmail.com) com o assunto “NEV-PD 2022” entre 07 e 23 de outubro de 2022. 

 

Processo seletivo  

 

Os candidatos serão selecionados em duas etapas. A primeira etapa consistirá na avaliação do CV, das 

publicações, e da proposta de pesquisa. Esta primeira etapa é eliminatória. A segunda etapa consistirá na 

arguição (presencial ou por videoconferência) junto ao Comitê de Seleção, composto por coordenadores 

e/ou pesquisadores doutores do NEV. A lista de candidatos selecionados para a segunda fase e o 

cronograma de arguições serão divulgados no site do NEV-USP no dia 26 de outubro, e as arguições 

ocorrerão no dia 28 de outubro, no período da tarde.  

  

O programa de pós-doutorado 

 

Os candidatos selecionados serão contemplados com Bolsa de Pós-Doutorado FAPESP, que inclui 

remuneração mensal atualmente no valor de R$ 8.479,20 e recursos de Reserva Técnica de 10% do 

valor anual da bolsa. A utilização da Reserva Técnica é regulamentada pela FAPESP e deve seguir as 

normas da agência. Para mais informações acesse http://www.fapesp.br/4566.  

 

A bolsa também inclui apoio financeiro para pesquisadores que precisarão se mudar para São Paulo. Se 

necessário, o Auxílio Instalação poderá ser requerido após a implementação da bolsa. Para mais detalhes 

sobre a bolsa de pós-doutorado, visitar: www.fapesp.br/bolsas/pd.  
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