EDITAL DE SELEÇÃO FGV EESP – PÓS-DOUTORADO EM FLUXO CONTÍNUO

O Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas da Escola de Economia de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) abre seleção para candidatos a vagas em seu programa de pósdoutorado na modalidade fluxo contínuo.

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E PARTICIPANTES

Exigências para candidatos:
I. Possuir o título de doutor, quando do início do programa;
II.
Designar um orientador, que deve ser um professor de carreira da FGV. O professor designado
precisa concordar em orientar o candidato.
Exigências para participantes:
I. Respeitar as normas do programa de pós-doutorado da FGV EESP.

DURAÇÃO DO PROGRAMA

A duração do programa é de 6 (seis) a 12 (doze) meses, podendo ser renovado por períodos adicionais
de 6 (seis) a 12 (doze) meses mediante solicitação ao Coordenador da Pós-Graduação Acadêmica da
FGV EESP. A renovação não é automática, estando sujeita à aprovação do Coordenador de Ensino e
Apoio Pedagógico. Não há limite no número de renovações.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ficha de inscrição (ANEXO I);
Cópia do diploma de doutorado (frente e verso);
Cópia de documento de identidade com foto;
Foto digital 3x4;
Cópia simples de comprovante de residência;
Projeto de pesquisa;
CV Lattes;
Carta de anuência do orientador (ANEXO II);

Observações:
 Todos os documentos podem ser enviados por e-mail em formato PDF ou entregues na
Coordenação da Pós-Graduação Acadêmica;
 Caso o diploma de doutorado do candidato ainda não tenha sido emitido, a ata de defesa que
atesta o título de doutor é válida em substituição ao diploma de doutorado;
 Documentos de identidade aceitos: RG, RNE, CNH (com foto), e passaporte;
 O projeto de pesquisa não pode ultrapassar 8 páginas no total. Deve conter título, justificativa,
descrição metodológica, resultados esperados, cronograma e bibliografia;
 A carta de anuência do orientador pode ser substituída por um e-mail do orientador
concordando em supervisionar o candidato pela duração do pós-doutorado.
DATAS DO PROCESSO SELETIVO

A inscrição no programa é feita em fluxo contínuo.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo endereço eletrônico cmcd.economia@fgv.br.
Coordenação de Pós-Graduação Acadêmica
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