
Chamada para Bolsa Jovem Talento no Exterior 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia –– PUC-Rio 

Projeto CAPES Print Política e Pensadores em Rede 

 

A presente chamada tem por objetivo indicar um(a) pesquisador(a) a          

uma bolsa Jovem Talento no Exterior no marco do Projeto CAPES Print "Política e            

Pensadores em Rede" do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio. 

Trata-se de 1 (uma) bolsa de 6 (seis) meses com vigência a partir de março de              

2020 impreterivelmente. O valor total é de R$ 59.155,85 (cinquenta e nove mil             

cento e cinquenta cinco reais e oitenta e cinco centavos).  

O período de seleção do(a)s candidato(a)s à bolsa será de 12 a 28 de novembro de              

2019.  

 

Os candidatos interessados devem: 

 

1. Atender os seguintes requisitos:  

I – ser estrangeiro(a) ou brasileiro(a) residindo atualmente no exterior;  

II – ter diploma de doutor ou comprovante de defesa do doutorado no momento da 

inscrição;  

III – ter experiência acadêmico-científica internacional comprovada (mestrado ou 

doutorado plenos realizados no exterior ou mestrado ou doutorado sanduíche por 

no mínimo doze meses); 

IV – Residir atualmente em país incluído como país-alvo do tema “Governança e             

Políticas Públicas” do programa CAPES Print, sob o qual está inscrito o projeto             

"Política e Pensadores em Rede"; 

 

 

2. Enviar ao email rgnunes@yahoo.com a seguinte documentação:  
 
I – Currículo Lattes atualizado; 

 

mailto:rgnunes@yahoo.com


II – Cópia digitalizada de documento de identificação; 

III – Plano de trabalho de no máximo 10 páginas detalhando sua pesquisa atual e               

as atividades que pretende desempenhar na PUC-Rio, incluindo eventos,         

minicursos ou grupos de leitura que porventura gostaria de propor.  

 

A documentação deve ser entregue até dia 11 de novembro de 2019.  

 

Os candidatos à bolsa serão selecionados por Comissão de Seleção composta         

pelo coordenador do programa, prof. Ludovic Soutif, o coordenador do projeto, prof.            

Rodrigo Nunes, e um terceiro membro docente a ser anunciado, segundo os            

seguintes critérios: 

 

1. Adequação ao tema do projeto "Política e Pensadores em Rede"; 

2. Currículo do(a) candidato(a); 

3. Qualidade e exequibilidade do plano de trabalho; 

4. Adequação do(a) candidato(a) às linhas de pesquisa desenvolvidas no Programa           

de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio.  

 

 

 

 


