EDITAL DOCENTES 2017
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO (FPA)
CADASTRO DE DOCENTES PARA ÁREA DO CONHECIMENTO

A Fundação Perseu Abramo (FPA) torna pública, para conhecimento dos(as) interessados(as), a
abertura de inscrições para a composição de cadastro de docentes para a Aŕea do Conhecimento
que venham a atuar nos cursos presenciais e a distância como docentes, como palestrantes em
debates e seminários ofertados pela instituição e atuar como orientadores em trabalho de
conclusão de curso e dissertação dos alunos regularmente matriculados em cursos da instituição. O
cadastro visa a formação de banco de currículos reserva, não havendo garantia de contratação para
aqueles que realizarem o cadastro.
O cadastro destina-se a docentes, pesquisadores e gestores que tenham titulação mínima de
mestrado (stricto sensu), experiência (acadêmica ou profissional) comprovada na área de gestão de
políticas públicas, entidades da sociedade civil e/ou gestão de programas e projetos sociais e
experiência docente.

1. INSCRIÇÃO
1.1. A inscrição para compor o banco de cadastro de docentes estará disponível para inscrição entre
8 de fevereiro a 10 de março de 2017 às 14h, por meio do preenchimento de formulário no site da
Fundação Perseu Abramo (http://www.fpabramo.org.br/mestrado/).
1.1.1 Somente serão considerados(as) inscritos(as), os(as) candidatos(as) que preencherem
integralmente a ficha de inscrição e cumprirem as exigências mínimas para o cadastro (item
1.2).
1.2. Requisitos mínimos para inscrição:
I. Possuir titulação mínima de mestre (strictu sensu).
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I. Ter experiência comprovada na área de gestão de políticas públicas, entidades da
sociedade civil e/ou gestão de programas e projetos sociais;
III. Ter preferencialmente experiência comprovada em docência.
IV. Desejável doutorado completo.
V. Preencher ficha de cadastro integralmente.

1.3. Ao inscrever-se, o docente estará reconhecendo estar ciente que não há garantias de
contratação pela Fundação Perseu Abramo e que a Fundação poderá vir a convidá-lo a atuar como
docente nos cursos presenciais em diferentes cidades do Brasil e/ou em cursos a distância, atuar
como palestrantes em debates e seminários e ser designado como orientadores em trabalho de
conclusão de curso e dissertação dos alunos regularmente matriculados em cursos da instituição e
caberá ao docente cadastrado e convidado aceitar ou recursar a proposta que vier a receber.

2. CADASTRO:
2.1. O cadastro de docentes será composto por todos os docentes inscritos que cumprirem os
requisitos exigidos.
2.1.1. Os inscritos que cumprirem todas as exigências na inscrição, serão considerados cadastrados
no

banco

de

currículos

e

receberão

um

e-mail

de

confirmação

do

endereço

mestrado@fpabramo.org.br até o dia 15 de março de 2017.

3. INFORMAÇÕES
Endereço: Rua Francisco Cruz, 234, Vila Mariana, São Paulo - SP
Site: http://www.fpabramo.org.br/mestrado/
E-mail: mestrado@fpabramo.org.br
Telefone: (11) 55714299
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