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Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Conselho Nacional de Pesquisa Cientifica – CNPq 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PÓS-DOUTORADO JUNIOR 
 
Título do Projeto: Etnografando a cosmopolítica das antropologias mundiais: IUAES, WCAA e 
WAU. 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Este edital visa selecionar doutor/a para desenvolver projeto de Pós-doutorado Junior (PDJ) junto 
ao CNPq, por 12 meses, no período de março de 2018 a fevereiro de 2019. O projeto tem como 
foco a mobilização antropológica global em torno do 18th IUAES World Congress, que acontecerá 
de 16 à 20 de julho de 2018, em Florianópolis, Brasil. 
  
A pesquisa será desenvolvida sob orientação da Profa Dra Miriam Pillar Grossi, responsável pela 
bolsa PDJ junto ao CNPq e coordenadora geral do congresso da IUAES (International Union of 
Anthropological and Ethnological Sciences). 
 

2.  DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica através do e-mail da secretaria do 18th IUAES 
World Congress (secretariat@iuaes.org) com titulo “Bolsa PDJ CNPq” no período de 19 à 28 de 
fevereiro de 2018.  
 

3.  DOS REQUISITOS PARA CANDIDATAS/OS À BOLSA 
 

As/Os candidatos/as deverão atender aos seguintes requisitos: 
a) ser brasileira/o ou possuir visto permanente no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) possuir currículo no modelo CV Lattes do CNPq atualizado,  que demonstre capacitação para 
atuar no desenvolvimento do projeto, em particular com formação em antropologia e 
experiências internacionais; 
d) apresentar proposta própria de pesquisa e cronograma de execução do projeto PDJ compatível 
com o projeto aprovado pelo CNPq, com atividades previstas para um cronograma de 12 meses; 
d) dedicar-se integral e exclusivamente às atividades do projeto de pesquisa que envolvem a 
organização do 18th IUAES World Congress, que será realizado em Florianópolis de 16 a 20 de 
julho de 2018; 
e) ter bom conhecimento de inglês, uma vez que a pesquisa, de cunho etnográfico, envolverá 
instituições antropológicas mundiais e antropólogas/os de uma centena de países do mundo. 
f) o conhecimento de outras línguas estrangeiras será avaliado positivamente; 
e) não ter vínculo empregatício ou estatutário durante a realização do projeto; 
f) não ser aposentado/a; 
g) comprovar titulação de doutor/a há no máximo seis anos, com formação em antropologia ou 
áreas afins, de preferência com pesquisa doutoral relacionada ao tema do projeto e história da 
antropologia; 
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h) estar de posse do seu título de doutorado. Em caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, deverá constar o reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal; 
i) fixar residência Florianópolis durante todo o período do projeto; 
j) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto até 15 de março de 2018. 
 
3. DA SELEÇÃO 
 
A seleção constará de três etapas. 
 
Etapa I  
Para a primeira etapa da seleção é necessário enviar, até dia 28/02/2018 às 23:59 os seguintes 
documentos: 
a) Carta explicitando trajetória acadêmica e  motivos que lhe levam a concorrer à bolsa PDJ no 
projeto intitulado “Etnografando a cosmopolítica das antropologias mundiais: IUAES, WCAA e 
WAU”. 
b)CV Lattes atualizado. 
c) Tese de doutorado. 
d) Cópias de publicações (artigos, capítulos de livros, textos de apresentações em congressos, etc). 
e) Documento que comprove estagio sanduiche no exterior e/ou resultados de exames de 
proficiência em inglês e outras línguas estrangeiras. 
f) Históricos escolares de mestrado e doutorado. 
 
Etapa II  
As/os candidatas/os selecionados/as na primeira etapa receberão por email em 2/03/2018 o 
projeto PDJ já aprovado pelo CNPq. Deverão elaborar plano individual de trabalho e enviar a 
proposta até dia 05/03/2018 às 23:59. 
 
O Plano de Trabalho (de no máximo 5 paginas) deve conter: 
1.  Objeto de pesquisa com breve descrição da metodologia que pretende desenvolver. 
2. Levantamento preliminar de referencias bibliográficas para o desenvolvimento de seu projeto 
individual. 
3. Atividades e cronograma para o período  de 12 meses da bolsa com clara articulação do 
desenvolvimento da pesquisa com o processo pré e pós realização do 18th IUAES World Congress 
no Brasil. 
 
Etapa III 
A terceira etapa será a entrevista presencial ou por Skype em data a ser informada 
posteriormente, na primeira quinzena de março de 2018. 
 
4. DO RESULTADO 
 
O resultado da seleção será divulgado até 48 horas após terem sido realizadas todas as entrevistas 
por email à todos/as candidatas/os concorrentes. 
 
A/o candidata/o selecionado/a em primeiro lugar deverá estar apta/o a fazer imediatamente os 
encaminhamentos da bolsa junto ao CNPq. 
 
5. DA BOLSA 
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O/a candidato/a selecionado/a receberá bolsa PDJ do CNPq, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e 
cem reais) por mês, depositada diretamente na conta do/a bolsista. O projeto também conta com 
recursos para apoio à pesquisa de campo e apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos.  
 
A/o candidata/o aprovada/o deve seguir as regras da bolsa PDJ do CNPq que se encontram no link 
http://cnpq.br/web/guest/view/-
/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271?COMPANY_ID=10132#PDJ 
 
 
Florianópolis, 16 de fevereiro de 2018. 
 

 
Profa Dra Miriam Pillar Grossi 
Vice-presidente IUAES 
Coordenadora Geral do 18th IUAES World Congress 


