EDITAL DE SELEÇÃO
PROGRAMA DE BOLSAS PARA PESQUISADORES
DOUTORANDOS E DOUTORES EM DIREITO (POST-DOC)
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO – FGV DIREITO RIO
Prazo final para inscrição: 6 de julho de 2018
A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO) tem a honra de
publicar o edital para a terceira edição do Fellows in Rio, programa de bolsas de pesquisa para atrair
e selecionar alguns dos mais qualificados doutorandos e doutores em direito na área relacionada às
atividades do Mestrado em Direito da Regulação da FGV DIREITO RIO. O programa, que oferecerá
duas vagas no ano de 2018, busca prover recursos econômicos e intelectuais adequados para
atrair e apoiar alguns dos mais talentosos e promissores novos acadêmicos interessados em pensar o
direito em todo o mundo.
O prazo final para candidatura ao Fellows in Rio 2018 é 06 de julho de 2018.

1. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
A seleção compreenderá as seguintes fases:
(a) Primeira Fase: Avaliação Documental
i. Curriculum Vitae e/ou CV Lattes
ii. Proposta de pesquisa e/ou resumo da tese – até 5 mil caracteres
iii. Proposta de atividades na FGV Direito Rio (v. Item 7 e 8)

(b) Segunda fase: Entrevista
i. Análise de carta de recomendação
ii. Entrevista online ou presencial

O resultado final do processo seletivo será divulgado até 15 de julho de 2018.

2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Os candidatos, brasileiros ou estrangeiros, deverão possuir doutorado completo ou em andamento
em Direito ou em disciplinas cognatas, como História, Economia ou Ciência Política.

3. INSCRIÇÕES
Enviar:
- Curriculum Vitae e/ou CV Lattes
- Proposta de pesquisa e/ou resumo da tese – até 5 mil caracteres
- Proposta de atividades na FGV Direito Rio
- Indicação do período desejado para a bolsa
Para o e-mail: cri.direitorio@fgv.br (Assunto: “ Fellows in Rio – nome do candidato”).
Prazo: 06 de julho de 2018.
4. CONTRATAÇÃO
Os 2 (dois) candidatos aprovados no processo seletivo iniciarão suas atividades em agosto de
2018.
Os candidatos deverão apresentar, em prazo determinado pela Coordenação de Recursos Humanos
da FGV DIREITO RIO, todos os documentos e comprovantes para a sua contratação. O candidato
estrangeiro será ainda responsável pela obtenção dos vistos e autorizações necessárias para sua
residência e trabalho no Brasil.
Os candidatos aprovados no processo seletivo terão local de trabalho na FGV DIREITO RIO e não
poderão ausentar-se durante o período da bolsa sem a anuência da coordenação do programa.

5. VALOR SEMESTRAL DAS BOLSAS
Bolsa semestral para doutorandos: R$ 36.000,00, pagos em 6 parcelas de R$ 6.000,00, sendo a 1ª
parcela, antecipada, a título de ajuda de custo.
Bolsa semestral para doutores: R$ 45.000,00, pagos em 6 parcelas de R$ 7.500,00, sendo a 1ª
parcela, antecipada, a título de ajuda de custo.

6. DURAÇÃO DA BOLSA
-- Ambas as bolsas compreendendo o período de início de agosto de 2018 ao final de dezembro de
2018 (segundo semestre acadêmico).

7. ATIVIDADES DO BOLSISTA
Este ano, os candidatos deverão, obrigatoriamente, estar vinculados às atividades do Programa de
Mestrado em Direito da Regulação da FGV DIREITO RIO e serão selecionados um pesquisador para o
Projeto “Relações de Consumo e Meios Alternativos de Resolução de Conflitos” – vinculado ao Centro

de Pesquisas em Direito e Economia-, e outro para o Projeto “Big Data para o Desenvolvimento
Urbano Sustentável” – vinculado ao Centro de Tecnologia e Sociedade -, apresentados de maneira
mais detalhada no último item desse edital.
Os Pesquisadores selecionados irão elaborar o Plano de Trabalho detalhando as atividades específicas
a serem desenvolvidas e os respectivos prazos.
Os Pesquisadores deverão participar e apresentar seu trabalho de pesquisa nos Seminários de
Pesquisa desenvolvidos pela FGV DIREITO RIO.
Ademais, os Pesquisadores também poderão: (i) ministrar palestra em cursos de graduação e pósgraduação, no Rio de Janeiro, sobre tema de seu interesse; (ii) promover coaching profissional para
alunos da Graduação ou da Pós-graduação (Mestrado); (iii) orientar e/ou participar de bancas de TCCs
na Graduação e auxiliar na interlocução entre instituições acadêmicas e de mercado, entre outras
possibilidades; (iv) participar de pesquisas ou produzir artigos em parceria com professores da FGV
Direito Rio; (v) ministrar cursos de curta (10h) ou longa (30h-60h) duração, em inglês, para alunos da
FGV DIREITO RIO; (vi) cooperar com as atividades do Mestrado em Direito da Regulação.

8. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
PROJETO EM DIREITO DO CONSUMIDOR
Garantir o acesso da população à Justiça requer que a jurisdição seja direcionada para tomar decisões
com base na justiça e que elas sejam apresentadas em um prazo razoável. Um grande número de
demandas repetitivas é apresentado ao Poder Judiciário do Brasil, o que gera um enorme acúmulo de
processos. Existem mais processos hoje do que os juízes podem avaliar. O foco da pesquisa é estudar
mecanismos alternativos de resolução de conflitos em litígios envolvendo relações de consumo com
foco na análise de eficiência. A questão dos conflitos decorrentes das relações de consumo foi
escolhida por representarem, quantitativamente, uma das principais questões trazidas aos
magistrados brasileiros.
PROJETO BIG DATA PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
O projeto Big Data para o Desenvolvimento Urbano Sustentável tem o objetivo de desenvolver um
modelo piloto replicável e escalável de governança de dados massivos para as cidades de São Paulo
(Brasil), Miraflores (Peru), Montevidéu (Uruguai), Quito (Equador) e Xalapa (México). O projeto
permitirá a construção dos fundamentos de governança de dados necessários para análise de dados
massivo, testará sistemas de monitoramento e previsão em área como mobilidade e mudanças
climáticas, e desenvolverá estimativas dos resultados e retorno dos investimentos feitos para a
transformação de cidades para cidades inteligentes.
Inscreva-se para este projeto se você:
- Tem interesse em passar de 6 a 12 meses trabalhando junto ao projeto do BID "Big Data para
Desenvolvimento Urbano Sustentável" no campo de proteção climática e recursos de conservação do
clima com as cidades participantes do projeto
- Está desenvolvendo pesquisa com foco em soluções para as mudanças climáticas no âmbito das
políticas locais (município) e utilizando análise de dados massivos;
- Tem familiaridade com o uso de dados massivos no setor público;

Você terá a oportunidade de ter contato com os times operacionais das cinco cidades participantes
do projeto e desenvolver estratégias e soluções para as mudanças climáticas;
Espera-se do fellow que ele desenvolva soluções inovadoras que para as questões climáticas junto a
governos locais utilizando dados massivos coletados pelo projeto.

