
Editais para Bolsa de Pós-Doutoramento  

 

O Projeto Temático Coletar, identificar, Processar, Difundir. O Ciclo Curatorial e a produção do 
conhecimento, desenvolvido na Universidade de São Paulo (integrantes: Museu de Arte 
Contemporânea, Museu de Zoologia, Museu Paulista, Museu de Arqueologia e Etnologia e 
Instituto de Física, além da UNICAMP e UNESP) e financiado pela FAPESP - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, oferece 3 (três) bolsas de pós-doutorado para 
doutorados com destacada pesquisa. 

A pesquisa será desenvolvida na Universidade de São Paulo, Capital. Buscamos candidatos 
capazes de desenvolver pesquisas conforme linhas e editais abaixo: 

1. Análises Físicas e Químicas em objetos do patrimônio artístico histórico cultural, sob 
responsabilidade da Profa. Dra. Marcia Rizzutto  (Instituto de Física da USP) 

2. Sistemática de Hymenoptera, sob responsabilidade do Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira 
Brandão (Museu de Zoologia da USP). 

3. Museologia, sob a responsabilidade do Prof. Dr.  Paulo César Garcez Marins (Museu Paulista 
da USP) 

 

Edital linha 1 

Bolsa de PD em Análises Físicas e Químicas em objetos do patrimônio artístico histórico 
cultural 

Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – Museologia  

Nº do processo FAPESP: 2017/07366-1 

Título do projeto: Coletar, identificar, processar, difundir: o ciclo curatorial e a produção do 
conhecimento 

Área de atuação: Física 

Quantidade de vagas: 1 

Pesquisador principal: Marcia de Almeida Rizzutto 

Unidade/Instituição: Instituto de Física, Universidade de São Paulo  

Data limite para inscrições: 23 de abril 2018 

Localização: Instituto de Física – USP – Rua do Matão, 1371, São Paulo, SP, Brasil 

E-mail para inscrições: rizzutto@if.usp.br 

 

Resumo  

A proposta do trabalho é estudar e caracterizar materiais dos objetos do patrimônio Histórico 
Cultural por diferentes técnicas analíticas e espectroscópicas. O objetivo é a obtenção de 
informações sobre os materiais utilizados, o processo criativo dos artistas e o atual estado de 
conservação dos objetos dos acervos dos Museus da USP. 

Exige-se para a vaga experiência prévia em pesquisa na área de arqueometria com 
especialização nas caracterizações de materiais por meio de técnicas de imageamento e 
espectroscópicas.  

O candidato deve ter publicações prévias na área e experiência internacional. 

http://www.fapesp.br/oportunidades/interfaces_em_materiais_propriedades_eletronicas_magneticas_estruturais_e_de_transporte/1892/


O candidato deve ter obtido o título de doutor há menos de 7 (sete) anos. 

A inscrição deve ser feita por e-mail, para o professor supervisor do projeto, Marcia A. Rizzutto 
(rizzutto@if.usp.br). Junto ao e-mail, devem ser anexados curriculum vitae, documento que 
comprove que o candidato é portador de título de doutor e pelo menos duas cartas de 
recomendação. 

A avaliação das candidaturas à bolsa de pós-doc considerará os seguintes aspectos: histórico 
de pesquisa do candidato e análise das cartas de recomendação recebidas. No que se refere à 
análise curricular, não será considerado somente o número de publicações do candidato, mas 
também sua qualidade e relevância. Além disso, os candidatos serão convocados para uma 
entrevista presencial ou on-line com o supervisor, para avaliar aderência das áreas de 
experiência do candidato aos temas de pesquisa relacionados ao projeto. 

O Projeto Temático é coordenado pela professora Dr. Ana Magalhães do MAC/USP. 

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros.  

A implantação da bolsa está condicionada à aprovação do candidato selecionado pela FAPESP. 
Caso a decisão seja referendada pela FAPESP, o candidato selecionado receberá bolsa no valor 
de R$ 7.174,80 mensais. Reserva técnica equivalente a 15% do valor anual da bolsa e tem o 
objetivo de atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa 
do projeto temático. Caso o bolsista de PD resida em domicílio diferente e precise se mudar 
para a cidade onde se localiza a instituição-sede da pesquisa, poderá ter direito a um Auxílio-
Instalação. Mais informações sobre a Bolsa de Pós-Doutorado FAPESP estão disponíveis em  
www.fapesp.br/bolsas/pd.  

Os seguintes documentos são necessários para candidatura:  

1. Curriculum Vitae, apresentando a experiência acadêmica do candidato e a lista de 
trabalhos publicados em periódicos. O currículo deve ser submetido em formato 
eletrônico pdf (Portable Document Format), onde os artigos devem ser identificados pelo 
DOI; 

2. Documento que comprove que é portador de título de doutor; 
3. Pelo menos duas cartas de recomendação as quais devem ser enviadas diretamente para 

o e-mail rizzutto@if.usp.br.  

O candidato deverá enviar toda a documentação via e-mail para o endereço eletrônico 
rizzutto@if.usp.br . O prazo para envio das inscrições se encerra em 23/04/2018. Serão 
consideradas as inscrições em que todos os documentos (inclusive as cartas de recomendação) 
tenham sido recebidas impreterivelmente até a meia-noite do dia 23/04/2018, no horário de 
Brasília (UTC-3, horário de brasileiro de verão).  

A validade deste processo de seleção de pós-doc é por 2 (dois) anos e caso o primeiro 
candidato selecionado não assuma pode-se indicar o segundo candidato selecionado.  

 

Edital linha 2 

Bolsa de PD em Sistemática de Hymenoptera 

Área do conhecimento: Sistemática de Hymenoptera 

Número do processo FAPESP:  

Título do projeto: Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo curatorial e a produção de 
conhecimento 

Área de atuação: Sistemática de abelhas ou formigas 

http://www.fapesp.br/bolsas/pd
mailto:rizzutto@if.usp.br


Quantidade de vagas: 1 

Início: 01/05/2018 

Pesquisador principal: Carlos Roberto Ferreira Brandão 

Unidade/Instituição: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

Data limite para inscrições: 23/04/2018 

Localização: Avenida Nazaré, 481, Ipiranga, CEP 04263-000 

São Paulo, SP, Brasil 

E-mail para inscrições: hymenoptera.mzusp@gmail.com 

 

Resumo 

O Laboratório de Hymenoptera do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo oferece 
uma vaga de pós-doutoramento na área de Sistemática de Hymenoptera com  bolsa financiada 
pela Fundação de Pesquisa de São Paulo (FAPESP). A bolsa está vinculada ao Projeto Temático 
"Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo curatorial e a produção de conhecimento" que 
tem como objeto de estudo central o ciclo curatorial que envolve um conjunto de 
procedimentos e práticas dentro dos museus, desde a incorporação de acervo até a difusão do 
conhecimento. A vaga está disponível aos candidatos com experiências em estudos de 
taxonomia, biodiversidade e processos curatoriais de insetos da ordem Hymenoptera, com 
foco no estudo de abelhas e/ou formigas.  

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O candidato selecionado receberá Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP no valor de R$ 7.174,80 mensais e Reserva Técnica. A Reserva 
Técnica de Bolsa equivale a 15% do valor anual da bolsa e tem o objetivo de atender a 
despesas diretamente relacionadas à pesquisa. Mais informações sobre a Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP estão disponíveis em www.fapesp.br/bolsas/pd. 

 

Pré-requisitos obrigatórios: 

- Ter obtido o título de doutor na área correlata ao projeto há menos de sete anos; 

- Disponibilidade para iniciar as atividades de pesquisa imediatamente; 

- O selecionado deverá residir em São Paulo (SP) e se dedicar exclusivamente à pesquisa. 

 

Qualidades desejáveis: 

- Experiência com curadoria de acervos de Hymenoptera em meio líquido e seco; 

- Experiência com informatização de dados dos espécimes e disponibilização das informações 
em base dados; 

- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita; 

- Artigos publicados em periódicos revisados por pares. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Processar (triar, montar e rotular), identificar e fotografar espécimes; 

- Informatizar os dados associados aos espécimes; 



- Realizar análises comparativas de diversidade; 

- Desenvolver relatórios anuais exigidos pela FAPESP; 

- Redação e publicação de artigos científicos; 

- Divulgação dos resultados obtido em eventos científicos;  

- Participar das reuniões regulares do grupo; 

 

Inscrições: 

Os interessados em se inscrever no processo seletivo deverão enviar aos cuidados do Prof. Dr. 
Carlos Roberto Ferreira Brandão no endereço eletrônico hymenoptera.mzusp@gmail.com, 
com o assunto "PD Fapesp Sistemática Hymenoptera" 

- Curriculum Lattes em formato PDF (extraído da Plataforma Lattes – www.cnpq.br/lattes, se 
brasileiros; ter o currículo neste formato não é exigência para candidatos estrangeiros); 

- Carta de apresentação em uma (01) página indicando a razão de interesse na bolsa e com um 
breve relato de sua experiência; 

 

Calendário: 

- Inscrições e envio dos documentos via internet: até 23 de abril/2018; 

- Divulgação dos candidatos selecionados: até 27 de abril/2018; 

- Em caso de desistência do pós-doutor após a implementação da bolsa, o candidato 
classificado em seguida será chamado. 

 

Edital linha 3 

Bolsa de Pós-Doutorado em Museologia 

Área do conhecimento: Museologia  

Número do processo FAPESP: 17/07366-1 

Título do projeto: Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo curatorial e a produção de 
conhecimento 

Área de atuação:  História dos processos museológicos, coleções e acervos 

Quantidade de vagas: 1 

Início: 01/08/2018 

Pesquisador principal: Paulo César Garcez Marins 

Unidade/Instituição: Museu Paulista da Universidade de São Paulo 

Data limite para inscrições: 23/04/2018 

Localização: Parque da Independência, s/n, Ipiranga, CEP 04263-000 - São Paulo, SP, Brasil 

E-mail para inscrições: acadmp@usp.br 

 

Resumo 



O Museu Paulista da Universidade de São Paulo oferece uma vaga de pós-doutoramento na 
área de História dos processos museológicos, coleções e acervos com bolsa financiada pela 
Fundação de Pesquisa de São Paulo (FAPESP). A bolsa está vinculada ao Projeto Temático 
"Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo curatorial e a produção de conhecimento" que 
tem como objeto de estudo central o ciclo curatorial que envolve um conjunto de 
procedimentos e práticas dentro dos museus, desde a incorporação de acervo até a difusão do 
conhecimento. Os candidatos devem ter experiência prévia em estudos de cultura material, 
preferencialmente ligados à temática das transferências entre o Brasil e a Itália. 

A vaga está aberta a brasileiros e estrangeiros. O candidato selecionado receberá Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP no valor de R$ 7.174,80 mensais e Reserva Técnica. A Reserva 
Técnica de Bolsa equivale a 15% do valor anual da bolsa e tem o objetivo de atender a 
despesas diretamente relacionadas à pesquisa. Mais informações sobre a Bolsa de Pós-
doutoramento da FAPESP estão disponíveis em www.fapesp.br/bolsas/pd. 

 

Pré Requisitos obrigatórios: 

- Ter obtido o título de doutor na área correlata ao projeto há menos de sete anos; 

- Disponibilidade para iniciar as atividades de pesquisa imediatamente; 

- Fluência nas línguas Portuguesa e Italiana; 

- O selecionado deverá residir em São Paulo (SP);  

- Dedicar-se exclusivamente à pesquisa. 

 

Qualidades desejáveis: 

- Experiência com estudos de materiais culturais, focados em representação visual;   

- Experiência com a temática das transferências entre o Brasil e a Itália;  

- Excelente capacidade de comunicação oral e escrita;  

- Artigos publicados em revistas internacionais revisadas por pares. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Formar um corpo documental, que inclui também a fortuna crítica dos periódicos no Brasil e 
na Europa, especialmente na Itália, sobre o trabalho Independência ou Morte, de Pedro 
Américo de Figueiredo e Mello; 

- Alimentar os bancos de dados do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, com a 
documentação levantada;  

- Colaborar na reformulação curatorial do Salão de Honra, com base nas pesquisas realizadas;  

- Elaborar relatórios anuais exigidos pela FAPESP;  

- Publicar trabalhos científicos em revistas científicas brasileiras e estrangeiras;  

- Divulgar os resultados obtidos em eventos científicos;  

- Desenvolver atividades de extensão para divulgar os resultados; Participar de reuniões 
regulares do grupo. 

 

http://www.fapesp.br/bolsas/pd


Instruções para a aplicação: 

Os interessados em se candidatar para o processo seletivo deverá enviar os documentos 
listados abaixo, aos cuidados do Prof. Paulo César Garcez Marins, no email: acadmp@usp.br, 
com o assunto: “PD FAPESP Museology”:  

- Se brasileiro, enviar curriculo Lattes em formato PDF (extraído da Plataforma Lattes – 
www.cnpqbr/lattes. Este formato não é exigido para os candidatos estrangeiros; 

- Carta de apresentação (1 página) indicando o motivo do interesse na bolsa e com um breve 
relato de sua experiência na área relacionada ao projeto. 

 

Calendário 

- Inscrição por e-mail: até 23 de abril de 2018; 

- Divulgação dos resultados até: 07 de maio de 2018; 

- Confirmação do interesse dos candidatos nas bolsas: até 14 de maio de 2018; 

- Chamada de outro classificado, se algum candidato não confirmar interesse na bolsa: até o 
dia 20 de maio. 

- Em caso de desistência do pós-doutorado após a implementação da bolsa, o próximo 
candidato classificado será chamado. 

 

 

 

 

 

mailto:acadmp@usp.br
http://www.cnpqbr/lattes

