
Bolsa de Pós-Doutorado 

Processo Seletivo para a indicação de candidato à bolsa de pós-doutoramento concedida como item orçamentário do 
projeto FAPESP 2015/50354-9 - PROPOSTA DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO QUE COLABOREM PARA 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS em desenvolvimento no âmbito do Termo de 
Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica celebrado entre a FAPESP, USP e o Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar - IESS 

1 – O Escritório de Apoio à Pesquisa da FEA-RP/USP informa que estão abertas, até às 23h59 do dia 24/06/2018, as 
inscrições para o processo seletivo para indicação de 1 (um) candidato à bolsa de estudos em nível de pós-doutorado 
para a realização de atividades científicas junto ao projeto em referência sob orientação do Prof. Dr. Alexandre Pereira 
Salgado Junior.  

2 – O indicado neste processo terá seu nome submetido à avaliação da FAPESP – Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Estado de São Paulo e, em caso de aprovação, receberá a concessão da referida bolsa pelo prazo mínimo de 8 (oito) 
meses, prorrogáveis por mais 4 (quatro) meses. 

3 – O candidato contemplado com a bolsa deverá cumprir as exigências previstas nas normas pertinentes da FAPESP e 
da USP. 

4 – Requisitos do candidato: 
 
a. Disponibilidade de 40 horas semanais para desenvolvimento das atividades em Ribeirão Preto (SP); 
b. Não ter vínculo empregatício nem receber, durante toda a vigência da bolsa, bolsa de outra entidade, salário ou 
remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer natureza; 
c. Dedicar-se exclusivamente à pesquisa. 

5 – Atividades comprovadamente realizadas pelo candidato nas áreas listadas abaixo são desejáveis:  

a. Graduação e Pós-Graduação em Administração ou Contabilidade; 
b. Produção Científica na área de Finanças. 

 

6 – As inscrições serão realizadas eletronicamente, através do envio de mensagem com o assunto Projeto FAPESP-
IESS 2015/50354-9 – Bolsa PD2018 para o endereço apoiopq@fearp.usp.br. 

7 – Documentos necessários para inscrição: 
 
a. Currículo Lattes atualizado; 
b. Súmula Curricular no formato da FAPESP (roteiro para elaboração: http://www.fapesp.br/5266) 
c. Histórico Escolar da Pós-Graduação 
d. Carta de interesse e motivação (até 2 páginas); 
e. Documentos comprobatórios das atividades citadas no item 5 acima. 
f. Certificado do título de Doutor emitido por instituição de ensino de pós-graduação certificado pelo MEC/CNE ou 
equivalente;  
g. Cópia de documento de identidade válido com foto, preferencialmente RG ou passaporte, se estrangeiro; 
h. Cópia do CPF, exceto se estrangeiro; 
 

8 – O processo de seleção será realizado em duas fases. A primeira fase compreenderá a análise dos documentos 
referentes aos itens (a), (b), (c) e (d), enquanto a segunda consistirá de entrevistas individuais dos selecionados na Fase 
I com o coordenador, nos dias 02 ou 03/07/2018. 

9 – O resultado da Fase I será comunicado diretamente aos inscritos até 27/06/2018, e o resultado final será divulgado 
no site www.fearp.usp.br/pesquisa até o dia 04/07/2018. 

10 – Para mais informações, o candidato poderá entrar em contato com o Escritório de Apoio à Pesquisa da FEA-
RP/USP ou pelo e-mail apoiopq@fearp.usp.br ou pelo fone +55 (16) 3315-4961. 

 

 

 

 

 


