Edital de Seleção para o Workshop de Escrita Científica
Programa Researcher Connect – CONFAP/FAPESP/Newton Fund – 2018
Esta chamada tem por finalidade selecionar candidatos para o Workshop de
Escrita Científica, como parte do Programa Researcher Connect, a ser realizado na
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de
março de 2018 (todos os dias das 09 às 17 horas).

O Researcher Connect – habilidades em comunicação científica para
pesquisadores – consiste em uma série de pequenos módulos interativos para
pesquisadores de qualquer formação acadêmica. Seu foco é desenvolver excelentes
habilidades em comunicação para que sejam utilizadas em contextos internacionais
e multiculturais. Os cursos têm duração de 3 dias, totalizando 24 horas.

Esta edição do Researcher Connect é oferecida pelo Newton Fund
Professional Development & Engagement Programme e é co-financiada pela FAPESP.
O Newton Fund intenciona construir, entre o Reino Unido e o país parceiro,
colaborações em pesquisa e inovação que possuam relevância direta para o
desenvolvimento social e econômico do Brasil.

A entrega do certificado ao participante no último dia do Workshop está
condicionada a sua presença em todos os dias do evento.


Número de vagas: 20 (mínimo) a 25 (máximo)



Número de candidatos que serão selecionados para a 2 a fase (eliminatória):
40.

Processo Seletivo:
1a Fase – Classificatória (FCMSCSP)

São elegíveis (preferencialmente):
-

Alunos de Doutorado;

-

Pós-doutorandos;

-

Docentes ou pesquisadores que tenham concluído Doutorado há no máximo
10 anos (conclusão do Doutorado até 2008).

Observação: um aluno de Mestrado ou um docente com tempo de Doutorado maior
que 10 anos poderão se candidatar, porém o nível acadêmico é um critério
classificatório e será dada prioridade aos candidatos que preencham os requisitos
anteriormente descritos.

Nota: É permitida a participação de candidatos de outras instituições.

O processo seletivo consistirá de:
-

análise do Currículo Lattes;

-

análise da carta de interesse na realização do Workshop (em inglês –
“motivation letter”)
Observação: no cabeçalho da carta de interesse deverão constar as seguintes
informações:

-

Nome completo

-

Universidade e Departamento

-

Nível Acadêmico

-

Área de Pesquisa

-

E-mail:

-

Análise do resumo do projeto de pesquisa ou de artigo científico em
preparação.

Uma comissão composta pelos coordenadores da Pós-Graduação, Núcleo de
Relações Internacionais e Comissão Científica será responsável pela análise do
material e de uma lista com a classificação dos candidatos, que será encaminhada ao
British Council para a realização da 2a fase do processo seletivo.
2a Fase (British Council) (eliminatória)

A lista de candidatos selecionados pela FCMSCSP será encaminhada ao British
Council que realizará o teste de proficiência em Inglês (teste de nível de Inglês OPT,
que será encaminhado individualmente por e-mail para cada candidato préselecionado).
Para aprovação final, os candidatos deverão atingir neste teste OPT um nível
igual ou superior a B1 (nível intermediário).

Locais, prazos e datas importantes:


23/02/2018 – Data final das inscrições na FCMSCSP (Secretaria do NRI – Sr.
André Augusto – 2o andar);



27/02/2018 – Envio da lista de candidatos pré-selecionados ao British
Council;



06/03/2018 – Divulgação da lista final dos resultados.

