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 Edital para preenchimento de uma Bolsa de Pós

Encontram-se abertas inscrições de candidatos(as) a uma Bolsa de Pós
oferecida pelo Programa Nacional de Pós
atividades de ensino, pesquisa e extensão junto ao Programa de Pós
Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

I. Documentos necessários à inscrição:

1) Carta expondo os objetivos de realizar o pós
também deverá conter as informações para contato com o(a) candidato(a) 
(endereço, telefone, e

2) Diploma de doutorado ou ata da defesa;
3) Histórico Escolar na Pós
4) Uma carta de recomendação;
5) Três cópias impressas do 
6) Três cópias impressas de Projeto de Pesquisa que pretende desenvolver durante 

o período de permanência no programa, contendo um plano de trabalho para 12 
meses (máximo de 20 páginas esc
tamanho 12). 

O projeto de pesquisa deve contemplar uma das seguintes áreas:

a) Demografia das Etnias;
b) Demografia Histórica;
c) Família, Gênero e População;
d) Redistribuição Espacial da População;
e) População e Ambiente;
f) Saúde da População;
g) Saúde Reprodutiva e Sexualidade.

A documentação completa deverá ser entregue pessoalmente no horário das 9:00 às 
12:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, ou enviada pelo correio para o endereço abaixo:

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
Departamento de Demografia
A/C Nilton C. Betanho
Rua Cora Coralina, nº 100 
CEP: 13083-896 
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Edital para preenchimento de uma Bolsa de Pós-Doutorado

se abertas inscrições de candidatos(as) a uma Bolsa de Pós
oferecida pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado do MEC/CAPES para desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e extensão junto ao Programa de Pós
Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Universidade Estadual 

Documentos necessários à inscrição: 

a expondo os objetivos de realizar o pós-doutorado no programa. A carta 
também deverá conter as informações para contato com o(a) candidato(a) 
(endereço, telefone, e-mail e Skype); 
Diploma de doutorado ou ata da defesa; 
Histórico Escolar na Pós-Graduação; 
Uma carta de recomendação; 
Três cópias impressas do Curriculum Vitae;  
Três cópias impressas de Projeto de Pesquisa que pretende desenvolver durante 
o período de permanência no programa, contendo um plano de trabalho para 12 
meses (máximo de 20 páginas escritas em espaço duplo, letra times New Roman 

O projeto de pesquisa deve contemplar uma das seguintes áreas: 

a) Demografia das Etnias; 
b) Demografia Histórica; 
c) Família, Gênero e População; 
d) Redistribuição Espacial da População; 

População e Ambiente; 
f) Saúde da População; 
g) Saúde Reprodutiva e Sexualidade. 

A documentação completa deverá ser entregue pessoalmente no horário das 9:00 às 
12:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, ou enviada pelo correio para o endereço abaixo:

idade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH 
Departamento de Demografia 
A/C Nilton C. Betanho 
Rua Cora Coralina, nº 100 – Cidade Universitária Zeferino Vaz –

  Campinas – SP 
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Doutorado 

se abertas inscrições de candidatos(as) a uma Bolsa de Pós-Doutorado 
MEC/CAPES para desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Universidade Estadual 

doutorado no programa. A carta 
também deverá conter as informações para contato com o(a) candidato(a) 

Três cópias impressas de Projeto de Pesquisa que pretende desenvolver durante 
o período de permanência no programa, contendo um plano de trabalho para 12 

ritas em espaço duplo, letra times New Roman 

A documentação completa deverá ser entregue pessoalmente no horário das 9:00 às 
12:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, ou enviada pelo correio para o endereço abaixo: 

– Barão Geraldo 
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II. Critério de seleção: 

Na primeira fase, cada um dos documentos listados de 1 a 5 no item I receberá uma nota 
de 0 a 10. O único documento que gera o cômputo automático de 10 pontos é a 
apresentação do diploma de doutorado ou ata da defesa. O projeto de pesquisa receber
uma nota de 0 a 20. 
Na segunda fase, serão convocados para entrevista um número máximo de cinco 
candidatos. Necessariamente aqueles que obtiverem maior pontuação na primeira fase 
de análise dos documentos entregues no ato da inscrição.

III. Da bolsa: 

O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais, regulamentados e 
será paga ao bolsista diretamente pela Capes.
A bolsa tem duração de 12 meses e pode ser renovável mediante aprovação de relatório 
anual avaliado pelo colegiado do Programa de Pós
e considerações sobre áreas de pesquisa que precisam ser reforçadas no programa.

IV. Calendário da seleção:

Inscrições: 29/03/2016 a 23/05/2016
Convocação dos pré-selecionados para a entrevista: 
Entrevistas: 10/06/2016 a partir das 14h.
Divulgação do resultado: 13/06/2016 no sitio eletrônico do Departamento de Demografia 
(http://www.ifch.unicamp.br/ifch/demografia
Demografia (http://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia
O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá ser incorporado(a) ao programa no decorrer do 
mês de agosto de 2016. 

Em caso de dúvida, consultar a secretaria do Dep
(19) 3521-1696 ou e-mail: demogr@unicamp.br
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Na primeira fase, cada um dos documentos listados de 1 a 5 no item I receberá uma nota 
de 0 a 10. O único documento que gera o cômputo automático de 10 pontos é a 
apresentação do diploma de doutorado ou ata da defesa. O projeto de pesquisa receber

Na segunda fase, serão convocados para entrevista um número máximo de cinco 
candidatos. Necessariamente aqueles que obtiverem maior pontuação na primeira fase 
de análise dos documentos entregues no ato da inscrição. 

da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais, regulamentados e 
será paga ao bolsista diretamente pela Capes. 
A bolsa tem duração de 12 meses e pode ser renovável mediante aprovação de relatório 
anual avaliado pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Demografia/Unicamp 
e considerações sobre áreas de pesquisa que precisam ser reforçadas no programa.

Calendário da seleção: 

29/03/2016 a 23/05/2016. 
selecionados para a entrevista: 31/05/2016 

016 a partir das 14h. 
13/06/2016 no sitio eletrônico do Departamento de Demografia 

http://www.ifch.unicamp.br/ifch/demografia) e do Programa de Pós
http://www.ifch.unicamp.br/pos/demografia) 

O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá ser incorporado(a) ao programa no decorrer do 

Em caso de dúvida, consultar a secretaria do Departamento de Demografia pelo telefone 
demogr@unicamp.br. 
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Na primeira fase, cada um dos documentos listados de 1 a 5 no item I receberá uma nota 
de 0 a 10. O único documento que gera o cômputo automático de 10 pontos é a 
apresentação do diploma de doutorado ou ata da defesa. O projeto de pesquisa receberá 

Na segunda fase, serão convocados para entrevista um número máximo de cinco 
candidatos. Necessariamente aqueles que obtiverem maior pontuação na primeira fase 

da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais, regulamentados e 

A bolsa tem duração de 12 meses e pode ser renovável mediante aprovação de relatório 
Graduação em Demografia/Unicamp 

e considerações sobre áreas de pesquisa que precisam ser reforçadas no programa. 

13/06/2016 no sitio eletrônico do Departamento de Demografia 
) e do Programa de Pós-Graduação em 

O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá ser incorporado(a) ao programa no decorrer do 

artamento de Demografia pelo telefone 


