
 

 

 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES ADJUNTOS PARA A ESCOLA DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV CPDOC) 

 

A Escola de Ciências Sociais / Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

do Brasil da Fundação Getulio Vargas (FGV CPDOC) informa a abertura de processo seletivo 

para a contratação de até três professores adjuntos para seu quadro principal. 

Os candidatos devem ter doutorado concluído (ou a concluir até o final de 2018) nas áreas das 

Ciências Sociais ou História e fazer sua inscrição até o dia 30/9/2018, pelo formulário 

disponível em https://cpdoc.fgv.br/selecao2018/inscricao. A contratação está prevista para o 

início de 2019. As vagas são para tempo integral, para atuação no Rio de Janeiro, sendo 

incompatíveis com a manutenção de outros vínculos empregatícios. O salário inicial do cargo 

de Professor Adjunto é R$ 13.347,77.  

A seleção consistirá de avaliação do material pela comissão de seleção, entrevista com os 

candidatos selecionados e, a critério da comissão, oferecimento de uma palestra. No caso dos 

candidatos residentes fora do Rio de Janeiro, buscar-se-á viabilizar a realização dessas 

atividades via internet. 

Os professores do CPDOC atuam: no magistério de cursos de nível superior, tanto de 

graduação quanto de pós-graduação; na orientação de trabalhos de alunos; no 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas; na participação em atividades relacionadas ao 

acervo documental e informacional do CPDOC e em pesquisa aplicada, dentro de suas áreas de 

competência.  

Espera-se dos professores do CPDOC a busca pela excelência acadêmica, liderança intelectual, 

projeção nacional e internacional e capacidade de inovação. A cada três anos, os professores 

do CPDOC são avaliados por uma comissão externa convocada pela Presidência da FGV. Além 

dos critérios de caráter mais estritamente acadêmico, reveste-se de grande importância a 

participação dos professores em atividades institucionais e em projetos do CPDOC, vinculados 

a interesses e necessidades de agências públicas e da sociedade civil em geral, em consonância 

com sua missão institucional.  

 

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2018. 

Celso Castro 

Diretor do CPDOC 

https://cpdoc.fgv.br/selecao2018/inscricao

