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EDITAL 
Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de São Paulo 

Seleção de bolsista de pós-doutoramento 
 
 
 O PPGH da Unifesp torna público edital para a seleção de um(a) bolsista de pós-doutoramento, 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Pós-Doutorado Estratégico da 
CAPES. 
 
1. Do título do projeto 
Cartografia dos territórios e deslocamentos pesquisados no Programa de Pós-graduação em História da 
Unifesp 
 
2. Do objetivo do projeto 
O projeto visa realizar, por meio da atuação de bolsistas de pós-doutorado, uma cartografia dos territórios 
e deslocamentos que vem sendo pesquisados pelos docentes do Programa, em suas distintas escalas e 
temporalidades. A partir desse mapeamento será elaborado um Atlas digital, localizando os territórios e 
deslocamentos abordados, por meio do qual os docentes darão visibilidade aos processos e resultados de 
suas investigações. A visualização do Atlas permitirá, por sua vez, uma perspectiva geral espaço-temporal 
das investigações desenvolvidas no programa. Por outro lado, é igualmente objetivo do projeto promover 
espaços permanentes de discussão teórica-metodológica sobre seu tema vis-à-vis os protocolos de Ciência 
Aberta que tocam diretamente a produção e visualização das pesquisas elaboradas no Programa. 
 
3. Da vigência e do valor da bolsa 
A bolsa terá duração de 24 meses, e o valor corresponde ao estabelecido pela CAPES para a modalidade 
de pós-dourado  
(https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/prestacao-de-
contas/valores-de-bolsas#pais). 
 
4. Das especificações e perfil da(o) bolsista 
- Haver concluído o doutorado há no máximo 5 anos, em história ou áreas afins; 
- Ter disponibilidade para atividades presenciais no campus Guarulhos da Unifesp; 
- Ter experiência em trabalhos colaborativos; 
- Conhecimentos desejados: humanidades digitais, ciência aberta, web-design, experiência de usuário e 
banco de dados. 
 
5. Da seleção 
- Etapas: análise da documentação e entrevista; 
- Documentação: comprovante de conclusão do doutorado, currículo vitae e carta de intenções; 
- A documentação deverá ser entregue via e-mail para o endereço mariana.villaca@unifesp.br (com cópia 
para ferla@unifesp.br) até 23h59 do dia 7 de outubro de 2022; 
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- As(os) aprovadas(os) na análise de documentação serão convocadas(os) para a entrevista, a ser realizada 
entre os dias 11 e 14 de outubro, no campus Guarulhos da Unifesp; 
- O resultado final será divulgado no site do programa até o dia 18 de outubro de 2022. 
 
6. Da implementação da bolsa 
A bolsa será implementada no prazo mais curto possível a partir da divulgação do resultado final, a 
depender dos fluxos institucionais e burocráticos estabelecidos pela CAPES. 
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