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EDITAL DE SELEÇÃO FGV EESP – PÓS DOUTORADO B3/EESP 

 
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 1 (uma) vaga no seu programa 
de Pós-Doutorado B3-EESP. O aluno aceito no programa será matriculado como aluno do programa 
de pós-doutorado em fluxo contínuo da FGV EESP e receberá uma bolsa de estudo B3/EESP. 
Excepcionalmente, o aluno aceito no programa terá direito a espaços para trabalhar nas 
dependências tanto da FGV EESP, como da B3. 
 
 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E BOLSISTAS  
 
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 bolsistas: 

I. Não ter vínculo empregatício; 
II. Passar 20 horas semanais na B3, para fazer pesquisas com dados proprietários, e ensinar um 

curso por ano no programa de pós-graduação profissional da FGV EESP;  
III. Desenvolver o seu projeto de pesquisa e interagir com os professores pesquisadores da FGV 

EESP; 
IV. Participar dos seminários acadêmicos promovidos pela FGV EESP; 
V. Respeitar as normas do programa de pós-doutorado da FGV EESP.  

 
 
A BOLSA B3/EESP 
 
A bolsa consiste no pagamento de mensalidades no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) durante 
a toda a sua vigência. É vedada acumulação da bolsa B3-EESP com qualquer bolsa de agência de 
fomento. 
 
 
DURAÇÃO DA BOLSA  
 
A duração da bolsa B3/EESP é de 12 meses, podendo ser prorrogada por mais dois períodos de 12 
meses cada. 
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PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo acontecerá em duas etapas. Na primeira etapa, o currículo acadêmico e projeto 
de pesquisa dos candidatos serão avaliados por um comitê de seleção constituído para esse fim. Os 
candidatos selecionados para a segunda etapa do programa serão chamados para entrevistas com os 
membros do comitê de seleção mais participantes da B3.  
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 

1. Ficha de inscrição (ANEXO I); 
2. Cópia do diploma de doutorado (frente e verso); 
3. Cópia de documento de identidade com foto; 
4. Foto digital 3x4; 
5. Cópia simples de comprovante de residência; 
6. Projeto de pesquisa; 
7. Currículo acadêmico simples; 
8. Carta de anuência do orientador (ANEXO II). 

 
Observações: 

 Todos os documentos podem ser enviados por e-mail para cmcd.economia@fgv.br 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 
 
Inscrições: 21/12/2020 a 04/01/2021 
Entrevistas: 07/01/2021 e 15/01/2021 
Divulgação dos resultados: 18/01/2021 
Vigência do Pós-Doutorado: 01/02/2021 a 31/01/2022 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
CMCD | PÓS-DOUTORADO 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME:        

DATA DE NASCIMENTO:        

RG/RNE:       

DATA DE EXPEDIÇÃO:  ÓRGÃO EMISSOR:       

CPF:       

NACIONALIDADE:       

ESTADO CIVIL:       

RUA:        Nº        

ESTADO:        BAIRRO:        

CIDADE:        CEP:        

TELEFONE: (   )        CELULAR: (   )        

E-MAIL:        

 

INFORMAÇÕES  

PROFESSOR SUPERVISOR/ORIENTADOR:       

INÍCIO:       

TÉRMINO:       

MODALIDADE: (  ) PNPD/CAPES  (  ) FLUXO CONTÍNUO 

  

DADOS BANCÁRIOS (SOMENTE MODALIDADE PNPD/CAPES) 

BANCO: BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA:       

NOME DA AGÊNCIA:       

CONTA CORRENTE:       

 

CIÊNCIA DO COORDENADOR 

PARECER: (  ) DEFERIDO         (  ) INDEFERIDO 

 



 

 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
EESP - Escola de Economia de São Paulo 
Rua Itapeva, 474 – 13º andar 
Tel.: (11) 3799 3350/3351 
Fax: (11) 3799 3357 
01332-000 - São Paulo - SP - Brasil 
fgv.br/eesp 

 
 
 

 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 

 
Eu, ________________________________________, concordo em ser supervisor de 

Pós-Doutorado do pesquisador __________________________________________ 

durante a vigência do seu pós-doutorado na FGV EESP. 

Duração prevista (mínima de 6 meses, máxima de 12 meses): _________________ 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________ 
Local, data e assinatura 
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