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Chamada Bolsa Pós-Doutorado 

Centro Universitário FEI 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

RESUMO 

Estamos selecionando UM candidato para uma posição de pós-doutorado associada a um dos projetos 

de pesquisa listados nesta chamada. 

O pesquisador responsável pelo projeto é um dos docentes integrantes do Programa de Pós-

Graduação em Administração do Centro Universitário FEI. 

Preferencialmente, os candidatos deverão ter concluído o doutorado em outra Instituição de Ensino 

Superior quando do início da bolsa (fevereiro/2018). 

A bolsa de pesquisa é concedida pela CAPES, com suplemento oferecido pelo Centro Universitário FEI. 

DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO DE TRABALHO 

O cargo demandará o envolvimento com uma ou mais das seguintes atividades:  

• Execução de atividades de pesquisa científica (i.e., levantamento de literatura, coleta de 

dados, análise de dados); 

• Produção de relatórios parciais e final a serem apresentados em diferentes instâncias (e.g., 

Instituição de Ensino, Órgãos de Fomento, Congressos, Workshops, Simpósios, Seminários) 

com vistas à prestação de contas das atividades executadas e à apresentação em eventos 

científicos especializados; 

• Produção de artigo(s) científico(s), em coautoria com o pesquisador responsável pelo projeto, 

para submissão a periódicos científicos qualificados;  

• Organização de evento(s) científico(s) (e.g. workshops, seminários, conferências); e 

• Orientação de alunos de iniciação científica e/ou de trabalho de conclusão de curso 

(graduação). 

AMBIENTE DE TRABALHO 

O pesquisador ficará lotado no campus do Centro Universitário FEI localizado na cidade de São Paulo, 

no bairro Liberdade (Rua Tamandaré 688), onde deverá realizar a maior parte de suas atividades 

relacionadas ao projeto. 

DURAÇÃO DA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO 

Inicialmente, a bolsa terá duração de 12 meses, mas poderá ser renovada por mais 12 meses. A 

renovação, entretanto, não é automática; ela é condicionada ao desempenho do bolsista ao longo do 

projeto. 
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VALOR DA BOLSA 

O bolsista receberá o valor mensal, a saber: 

a) Bolsa Pós-Doutorado CAPES: R$4.100,00; e 

b) Suplemento Centro Universitário FEI: R$2.500,00. 

REQUISITOS 

• O candidato poderá ser: 

o "A" – brasileiro ou residir no Brasil com visto temporário; 

o "B" – estrangeiro, com residência no exterior; ou 

o "C"– docente ou pesquisador (brasileiro ou estrangeiro) residente no Brasil com 

vínculo empregatício em instituição pública de pesquisa. 

• Doutorado completo até a data de início da bolsa na área de administração de empresas ou 

em áreas compatíveis com a pesquisa (e.g., economia, educação, engenharia, estatística, 

psicologia, sociologia); 

• Doutorado completo em ‘Programa de Pós-Graduação’ NÃO vinculado ao Centro 

Universitário FEI; 

• Domínio do idioma inglês; 

• Atender aos requisitos específicos do projeto (ver item ‘Projetos’); 

• Ter currículo Lattes atualizado (para os candidatos brasileiros e/ou residentes no Brasil); 

• Disponibilidade para realizar as atividades presencialmente no Campus São Paulo do Centro 

Universitário FEI, obedecendo o regime de dedicação integral (i.e. 40 horas/ semana); e 

• Disponibilidade para dedicação integral ao projeto de pesquisa, observando o seguinte: 

Modalidade 

de bolsa 
Público alvo Aceita Vínculo empregatício? 

A Brasileiros ou estrangeiros 
residentes no Brasil e portadores 
de visto temporário. 

Não, o bolsista não pode manter 
vínculos empregatícios de nenhuma 
espécie enquanto bolsista. 

B Estrangeiros residentes no 
exterior. 

Não, o bolsista não pode manter 
vínculos empregatícios de nenhuma 
espécie enquanto bolsista. 

C Brasileiros ou estrangeiros 
residentes no Brasil e 
empregados como docentes em 
IES ou pesquisadores em 
instituições públicas de pesquisa. 

Sim, desde que o bolsista se mantenha 
afastado das atividades e não 
mantenha o vínculo com a mesma IES 
de onde provém a bolsa PNPD. 

PROCESSO SELETIVO 

1ª fase 

• Seleção documental 

2ª fase (candidatos selecionados na fase anterior) 

• Entrevista 
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Documentos a serem apresentados na inscrição: 

• Súmula curricular (vide modelo - http://www.fapesp.br/5266 ) destacando sua formação 

acadêmica, publicações científicas, experiências de ensino e supervisão de alunos; 

• Nomes e endereços de email de 2 pesquisadores que podem ser contatados para o envio de 

cartas de referência (inserir na Súmula Curricular); 

• Cópia da publicação mais relevante OU do trabalho de pesquisa em andamento; e 

• Carta de intenções (máximo 750 palavras) na qual o candidato expõe seu interesse na 

posição de pós-doutorado em questão, e fornece uma breve descrição sobre o porquê de ser 

qualificado para a bolsa, identificando claramente com qual projeto tem interesse em 

colaborar. 

OBS 1: a não apresentação de algum documento solicitado para a inscrição automaticamente 

desqualifica o candidato ao processo seletivo. 

OBS 2: a não solicitação de alguns documentos no ato da inscrição não isenta o candidato 

selecionado de ter que apresentar outros documentos (e.g., certificado de conclusão do doutorado) 

na fase de contratação da bolsa. 

AGENDA 

• Data limite para inscrição: 19 de janeiro de 2018 

• Resultado 1ª fase: 26 de janeiro de 2018 

• Entrevistas candidatos selecionados: de 29 a 31 de janeiro de 2018 

• Resultado 2ª fase: 02 de fevereiro de 2018 

GERAL 

• A implementação da bolsa seguirá as regras do programa de pós-doutorado da CAPES;  

• O suplemento oferecido pelo Centro Universitário FEI ocorre cerca de 3 meses após o início 

das atividades, sendo retroativo ao início da bolsa; 

• Sendo o candidato estrangeiro, é de sua responsabilidade, para o desenvolvimento das 

atividades, verificar junto ao Consulado Brasileiro mais próximo de sua residência a 

documentação necessária para a entrada no Brasil; 

• Informações complementares 

o Centro Universitário FEI – Rua Tamandaré 688 – Liberdade 

Secretaria de Pós-Graduação 

(11) 3274 5200/ ramal 5205 

ppga@fei.edu.br 

PROJETOS 

A área de concentração do PPGA do Centro universitário FEI é Gestão da Inovação e possui as 
seguintes linhas de pesquisa: 

• Capacidades Organizacionais; 

• Estratégias de Mercado e Competitividade; e 

• Sustentabilidade. 

Abaixo seguem os projetos para os quais alguns docentes do programa têm interesse na colaboração 
de um pós-doutor. 
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No. Pesquisador Responsável e CV Breve Descrição do(s) Projeto(s) Requisitos Adicionais 

1 Carmen Augusta Varela 
 http://lattes.cnpq.br/7237048214937898 

 

Os projetos em andamento tratam dos 
seguintes temas de pesquisa: logística 
reversa, gestão para a sustentabilidade, 
slow fashion, cooperativas de catadores 
de resíduos, educação para a 
sustentabilidade, valoração ambiental, 
cadeias de produção verdes, políticas 
públicas, desenvolvimento local, 
economia compartilhada e produção e 
consumo de alimentos orgânicos. 

Domínio de métodos 
qualitativos, instrumentos 
de coleta e análise de 
dados e de estatística 
básica. Experiência com 
publicações nacionais e 
internacionais. 

2 Edmilson Alves de Moraes 
 http://lattes.cnpq.br/8185120200389005  

 

Utilização do método de Dinâmica de 
Sistemas ou de Simulação Baseada em 
Agentes para simulação de problemas 
sociais complexos nas áreas de: 
Sustentabilidade, Estratégia ou 
Educação, nos setores públicos ou 
privados. 

Interesse em desenvolver 
modelos computacionais 
de simulação social que 
permitam a geração de 
simuladores para gestão, 
ensino e para geração de 
teorias. 

3 Henrique Machado Barros 
http://lattes.cnpq.br/8692553841742543 

Um grupo de projetos contempla 
estudar a relação entre a estratégia 
corporativa e o esforço inovador das 
firmas. Em particular, os projetos 
podem contemplar os temas inovação, 
fusões e aquisições e/ou governança 
corporativa. 
Outro grupo de projetos contempla o 
estudo da captura de valor da inovação, 
preferencialmente, mas não 
exclusivamente, por meio da 
propriedade intelectual nas suas 
diversas formas (e.g. patentes, 
cultivares, desenho industrial, marca 
registrada). 

Domínio de estatística e de 
pacotes estatísticos; 
preferencialmente, STATA. 

4 José Mauro da Costa Hernandez 
http://lattes.cnpq.br/4252546617077534 

Os projetos visam examinar 
características individuais ou 
situacionais e sua influência sobre o 
processo avaliativo ou decisório. Os 
estudos abrangem temas culpa (em 
propaganda), arrependimento (pós-
compra), ceticismo (relacionado à 
propaganda), foco regulatório e falta de 
percepção de atributos ausentes. 
Consulte estudos recentemente 
publicados pelo pesquisador para saber 
mais. 

Domínio de estatística e 
SPSS e interesse por 
trabalhar com 
experimentos. 
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5 Maria Tereza Saraiva de Souza 
http://lattes.cnpq.br/8996641808269820 

Os projetos em andamento tratam dos 
seguintes temas de pesquisa: inovação 
ambiental, cadeias de suprimentos 
verdes, gestão de riscos, educação para 
a sustentabilidade, disclosure ambiental 
e escravidão contemporânea.  

Domínio de métodos 
qualitativos: instrumentos 
de coleta e análise de 
dados. 

6 Pedro Jaime 
http://lattes.cnpq.br/0682311806037694 

O projeto visa analisar os múltiplos 
discursos, tensões e acordos entre 
diferentes agentes (Estado, Corporações 
Transnacionais, Sindicatos, Movimentos 
Sociais, ONGs, think thanks financiadas 
por empresas e organizações 
internacionais) que desempenham um 
papel importante na configuração que a 
gestão da diversidade, com atenção 
especial para a questão racial e de 
gênero, assume no mundo empresarial 
brasileiro. 

Familiaridade com a 
abordagem 
socioantropológica das 
organizações; habilidade 
na condução de entrevistas 
qualitativas. 
Conhecimentos e/ou 
experiência com a 
realização de pesquisa 
etnográfica representa um 
diferencial. 

7 Roberto C. Bernardes 
http://lattes.cnpq.br/8441249529400604 
 
 
 
 
 
 

 

O primeiro eixo temático de pesquisa 
dos projetos em andamento trata da 
compreensão das estratégias de gestão 
de inovação e P&D global em mercados 
emergentes.  
O segundo eixo de pesquisa trabalha 
com os temas de inovação e ciência de 
serviços aplicados a cidades inteligentes 
e KIBS (Knowledge Intensive Business 
Services). 

Domínio de estatística e de 
pacotes estatísticos. 
Experiência com 
publicação internacional. 
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