
Bolsa de Pós-Doutorado vinculada a Projeto de pesquisa da Plataforma Trans-Atlantic

(FAPESP/ESRC/NSF)

“Cidadania dos povos da floresta como forma de resiliência aos desastres:

aprendizados da COVID-19”

Chamada para uma vaga de Pesquisador de Pós-Doutorado na área de sociologia rural

e ambiental

1. Resumo

O Projeto “Cidadania dos povos da floresta como forma de resiliência aos desastres:

aprendizados da COVID-19” e o Departamento de Sociologia da Universidade Federal

de São Carlos (UFSCar) abrem a presente chamada de candidaturas para 1 (uma) bolsa

de pós-doutorado (PD) para atuar em pesquisa sobre cidadania florestal na Amazônia.

Essa bolsa é associada ao Edital Plataforma Trans-Atlantic, apoiado pela FAPESP

(Processo 2021/07558-3), coordenado pelo Prof. Dr. Rodrigo Constante Martins no

Brasil, pelo professor Luke Parry no Reino Unido e pelo professor Peter Newton nos

Estados Unidos.

O principal objetivo desta bolsa de PD, que teve seu conteúdo pré-aprovado pela

Fapesp, é investigar de que maneira os povos da floresta, notadamente comunidades

rurais e populações ribeirinhas, fizeram uso de práticas e ações específicas para o

enfrentamento da pandemia da COVID-19, e de que modo as estratégias adotadas por

esses grupos sociais – fora dos circuitos institucionais estabelecidos – têm se

constituído como instrumentos importantes para a manutenção de seus modos de

vida.

Os(as) candidatos(as) deverão ter título de doutorado em Sociologia ou Ciências Sociais

(com concentração em Sociologia), obtido nos últimos 5 anos e ter excelente histórico

acadêmico. Espera-se que os(as) candidatos(as) tenham experiência internacional e

histórico de trabalho de campo com comunidades rurais e ribeirinhas.

O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá residir em São Carlos (SP). Dentre outras

atividades, o(a) selecionado(a) conduzirá etapas de trabalho de campo na Amazônia e

participará de reuniões de trabalho e seminários coordenados pelo Grupo de Pesquisa



Ruralidades, Ambiente e Sociedade, na UFSCar. Também atuará na elaboração de

relatórios, manuscritos para publicação e apresentação em congressos nacionais e

internacionais. Por fim, em conformidade com a Portaria FAPESP n.05 de julho de 2012,

(https://fapesp.br/7090/portaria-pr-no-052012), o(a) bolsista selecionado deverá

participar de carga didática do Departamento de Sociologia da universidade.

A bolsa de pós-doutorado é fornecida pela Fundação de Amparo de Apoio à Pesquisa

(FAPESP) e visa a reforçar os quadros do núcleo de pesquisa, por meio do engajamento

de jovens doutoras (es) em atividades de ensino, pesquisa e extensão. A bolsa tem seu

início previsto para 01 de agosto de 2022, e durará até 31 de julho de 2023. A bolsa

pode ser renovada por mais 12 meses, dependendo de avaliação interna feita pela

equipe do projeto e também pela avaliação externa dos revisores da FAPESP.

O valor atual dessa bolsa PD é R$ 8.479,20 mensais livres de impostos e recursos de

reserva técnica de 10% do valor anual da bolsa. A utilização da reserva técnica é

regulamentada pela FAPESP (http://www.fapesp.br/4566).

2. Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 30 de maio de 2022. Os(as) interessados(as)

deverão encaminhar um e-mail intitulado “Postdoctoral Fellowship” para Rodrigo

Constante Martins (rmartins@ufscar.br), contendo os seguintes documentos:

i)  Currículo Lattes ou Curriculum Vitae;

ii)  carta de interesse (máximo de 3 páginas), a qual deve relacionar a trajetória

de pesquisa e formação do(a) candidato(a) com o tema geral da bolsa

apresentado neste edital;

iii)  Histórico escolar de pós-graduação completo;

iv)  Certificado de conclusão do doutorado

3. Processo de seleção

O processo de seleção se dará em duas fases. A primeira fase consiste em análise dos

documentos entregues pelas(os) candidatas(os) e será eliminatória. Esses documentos

serão analisados pelos pesquisadores principais desse Projeto Temático de acordo com

os seguintes critérios: (i) documentação entregue de forma completa e que atenda os

https://fapesp.br/7090/portaria-pr-no-052012
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critérios da FAPESP; (ii) experiência na área e (iii) adequação do interesse da(o)

candidata(o) quanto ao tema da pesquisa. Os(as) aprovados(as) serão convocados(as)

para uma entrevista virtual/online, instrumento da segunda etapa de avaliação, que se

realizará entre os dias 13 e 16 de junho de 2022.

A plataforma virtual onde essas entrevistas serão conduzidas será informada aos

candidatos por e-mail. Para mais informações sobre os requisitos para a(o)

candidata(o) e os compromissos e atividades exigidos pela Fapesp, consultar:

http://www.fapesp.br/270.

4. Calendário

Inscrições Até 30 de maio de 2022
Divulgação dos resultados da primeira
fase

10 de junho de 2022

Entrevistas 13 a 16 de junho de 2022
Divulgação do resultado final 20 de junho de 2022

A divulgação das informações do processo seletivo será realizada no site do Grupo de

Pesquisa RURAS: www.ruras.ufscar.br

O aceite da bolsa ainda estará pendente da análise da FAPESP dos documentos do(a)

candidato(a) selecionado(a).
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