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A bolsa de pós-doutorado é parte do projeto “Em tempos de COVID-19: iniciação sexual, 
socialização e exposição ao risco de jovens de escolas públicas de ensino médio”, contemplado 
pelo edital FAPESP Rápida Implementação UN-Research Roadmap COVID-19. Trata-se de uma 
cooperação entre pesquisadores do Brasil-Estados Unidos-França, que visa investigar como as 
desigualdades socioeconômicas e de gênero exacerbadas pela pandemia de COVID-19 
marcaram a iniciação sexual e a dinâmica das interações sociais e sexuais, com impacto na 
prevenção ao SARS-CoV-2. Compreender como jovens estudantes de ensino médio de escola 
pública enfrentam violência e discriminação associadas a gênero e orientação sexual em suas 
experiências com a sexualidade é um dos objetivos atrelados à bolsa de pós-doc. 
 
REQUISITOS 
Podem candidatar-se brasileiros ou estrangeiros fluentes em português. É recomendável que o/a 
candidato/a possua Doutorado em Ciências Sociais ou áreas afins, tenha repertório teórico e 
experiência de pesquisa em questões relativas a juventude, gênero e sexualidade. É igualmente 
importante que o/a candidato/a tenha expertise com pesquisas empíricas de cariz qualitativo ou 
etnográfico. É desejável que o/a candidato/a tenha proficiência em inglês. É necessário que o/a 
candidato/a tenha disponibilidade para trabalhar presencialmente no município de São Paulo. 
Consulte o link https://fapesp.br/bolsas/pd para mais informações sobre os critérios de 
elegibilidade da FAPESP para Pós-Doc. 
 
CONDIÇÕES DA BOLSA 
O/a candidato/a selecionado/a receberá uma bolsa de Pós-Doutorado FAPESP no valor de R$ 
8.479,20 mensais (~U$1.700,00) e um fundo de contingência para pesquisa (taxa de bancada), 
equivalente a 10% do valor anual da bolsa, que deverá ser gasto em itens diretamente 
relacionados às atividades da pesquisa. Para mais detalhes sobre a bolsa de pós-doutorado, 
visitar: www.fapesp.br/bolsas/pd Há possibilidade de auxílio instalação; conferir em 
https://fapesp.br/7771/auxilio-instalacao  
 
PROCESSO DE SELEÇÃO 
A primeira fase de seleção analisará o dossiê do candidato com: (1) carta de intenção justificando 
o interesse e a potencial contribuição do candidato para o projeto (até 2 páginas); (2) Curriculum 



Vitae completo e atualizado (Lattes para os brasileiros); (3) duas cartas de recomendação de 
pesquisador sênior na área. A segunda fase corresponde à entrevista on-line ou presencial com 
os/as candidatos/as pré-selecionados/as. 
O resultado final do processo seletivo será comunicado a todos/as os/as candidatos/as via e-mail, 
além de ser divulgado no site da Faculdade de Saúde Pública da USP. 
 
INSCRIÇÃO 
Os documentos devem ser enviados para o e-mail cabralcs@usp.br com a identificação no 
assunto: POSDOC-JOVENS-GÊNERO-SEXUALIDADE.  
Período de inscrição: 26 de maio de 2022 a 12 de junho de 2022 
 

https://fapesp.br/oportunidades/em_tempos_de_covid-
19:_iniciacao_sexual,_socializacao_e_exposicao_ao_risco_de_jovens_de_escolas_public
as_de_ensino_medio/5144/  



University of São Paulo 
School of Public Health 

 
Post-Doctoral Fellowship in Public Health 

 
 
Main Project: In COVID-19 era: sexual initiation, socialization and risk exposure of youth from 
public high school 
 
Principal Investigator: Cristiane da Silva Cabral 
 
Description  
This postdoctoral fellowship is part of the project “In COVID-19 era: sexual initiation, socialization 
and risk exposure of youth from public high school”, funded by FAPESP in the Fast Track 
Implementation of the UN-Research Roadmap COVID-19. This study is a cooperation between 
researchers from Brazil-United States-France, which aims to investigate how socioeconomic and 
gender inequalities, exacerbated by the COVID-19 pandemic, have marked youth sexual initiation 
and the dynamics of social and sexual interactions, with impact on SARS-CoV-2 prevention. 
Understanding how young students from public high school face violence and discrimination 
associated with gender and sexual orientation in their experiences with sexuality is one of the 
objectives linked to this post-doctoral fellowship. 
 
Requirements 
Brazilians or foreigners candidates fluent in Portuguese may apply. It is recommended that the 
candidate should hold a PhD in Social Sciences or a related field, and have theoretical knowledge 
and research experience in issues related to youth, gender and sexuality. It is equally important 
that the candidate has expertise in empirical research of a qualitative or ethnographic nature. 
Proficiency in English is desirable. It is necessary that the candidate is available to work in person 
in São Paulo city. Please consult the link https://fapesp.br/bolsas/pd for more information on 
FAPESP's eligibility criteria for Post-Doc. 
 
Conditions of the fellowship 
The selected candidate will receive a FAPESP Postdoctoral Fellowship in the amount of 
R$8,479.20 (~U$1,700.00) per month and a contingency fund for research, equivalent to 10% of 
the annual fellowship amount, to be spent on items directly related to the research activities. For 
more details about the post-doctoral fellowship, visit: www.fapesp.br/bolsas/pd Installation 
assistance is available; for more information please consult https://fapesp.br/7771/auxilio-
instalacao  
 
Selection process 
The first selection phase will analyze the applicant's dossier with: (1) a letter justifying the interest 
and potential contribution of the applicant to the project (up to 2 pages); (2) complete and updated 
Curriculum Vitae (Lattes for Brazilians); (3) two recommendation letters from senior researchers in 



the area. The second phase corresponds to an online or face-to-face interview with the pre-selected 
candidates.  
The final result of the selection process will be sent to all candidates via e-mail, and will also be 
posted on the website of the School of Public Health at USP. 
 
Registration 
The documents must be sent to the e-mail cabralcs@usp.br  with the identification in the subject: 
POSDOC-YOUTH-GENDER-SEXUALITY.  
Registration period: from May 26, 2022 to June 12, 2022 
 
https://fapesp.br/oportunidades/em_tempos_de_covid-
19:_iniciacao_sexual,_socializacao_e_exposicao_ao_risco_de_jovens_de_escolas_publicas_de
_ensino_medio/5144/ 
 


