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FLUXO OBRIGATÓRIO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA BOLSAS 
DE PÓS-DOUTORADO PELOS CRITÉRIOS DO RCGI-FAPESP termo de outorga

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENCAMINHAMENTO DO 

PROCESSO PARA AVALIAÇÃO OU 
IMPLEMENTAÇÃO

EM CASO DE 
APROVAÇÃO DO 

CANDIDATO 13

Encaminhar documentação (plano 
de pesquisa + CV Lattes+ diploma + 

demais documentos) para 
Comissão de Pesquisa da unidade 

para ingresso no Pós-doutoramento  
- recomenda-se que seja realizado 

concomitante a FAPESP

RESPONSÁVEL Coordenador do Projeto Analista de RH Coordenador do Projeto Analista de RH Analista de RH

Coordenador do Projeto 
solicitante + Diretor do 

Progama (caso seja 
adequado ou necessário)

Analista de RH Solicitante / Diretora de RH 
(Karen Mascarenhas) Analista de RH

Analista de RH orienta e 
coordena o processo.  

Solicitante + candidato 
providenciam os documentos 

solicitados. 

Solicitante
Integração ao projeto 

(solicitante)               
Integração ao RCGI (RH)

Analista de RH

PRAZO
No inicio do processo 

de solicitação de 
bolsistas

Imediato Imediato Imediato 1 dias após o deadline de 
inscrição 1 semana 1 dia após fechamento 

de data para entrevista Data agendada para entrevistas
Até 1 dia depois da 

definição. 1 semana 1 semana 1 semana

DOCUMENTO

Comissão de Pesquisa - conforme o 
calendário da Unidade

Application Form Exemplo de Planilha e Application Form preenchido
EM CASO DE NÃO 

APROVAÇÃO
https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/recursos-humanos-e-lideranca/ https://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities/ https://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities-aplication/ https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/recursos-humanos-e-lideranca/

solicitante
2 dias

ANEXOS Página de Oportunidades no site do RCGI 
e exemplos de editais prévios

Template Edital de 
Anúncio

Candidato preenche a ficha de 
inscrição on-line no site do RCGI, 
anexa CV ou link para CVlattes no 

site que será direcionado para o e-
mail rcgi.opporunities@usp.br. 

Candidato recebe e-mail de 
confirmação da inscrição.

Planilha com a relação 
dos candidatos + CVs + 

forms de inscrição

Planilha ou lista com a 
relação dos candidatos 

apontando aqueles 
selecionados para 

entrevistas. 

Carta convocando 
candidato para 

entrevista pessoal ou 
virtual (Google Meets / 

Skype / facetime / 
outra midia digital)

Convocação para 
entrevistas a ser 

realizada pelo 
solicitante e a Diretora 
de RH + solicitação de 

referências

ATIVIDADE

Solicitação via sistema 
ATENA identificando o 

item orçamentário 
correspondente

- Plano de pesquisa 
da posição                             

- Template Edital de 
divulgação da 

posição

Baseado no documento do 
Plano de Pesquisa da posição 
previamente aprovado pela 

FAPESP/Shell

Comunicar RH para 
planejamento de outras 
ações ou para solicitar 
reconsideração se for 

adequado

Ingresso no Pós-doutoramento da 
Unidade

Informações sobre o 
projeto + Orientações de 
segurança do laboratório 

/ unidade + Integração 
ao RCGI incluindo 

Apresentação 
Institucional

Levantamento da 
posição e tipo de bolsa 

a ser oferecida  de 
acordo com o 

planejamento e budget 
FAPESP do projeto 
RGC2I aprovado.

Confirmação do item 
orçamentário, 

identificação do 
plano de pesquisa 

associado à posição 
e envio deste e do 
Template Edital de 

Anúncio para 
divulgação da vaga a 
ser preenchido pelo 

coordenador do 
projeto.

Preenchimento do Template 
Edital de Anúncio de divulgação 

da posição

Divulgação da posição no site do 
RCGI com ficha de inscrição 

eletrônica no site. Divulgação pelo 
prazo definido, mínimo 15 dias.  No 

caso de bolsa de outorga pós-doc 
divulgar em midia internacional, 

site da FAPESP e outras se 
necessário. 

Ao final do período de 
divulgação, preparação da 
planilha com informações 

de todos os candidatos 
para fins de comparação 
+ CVs + form de inscrição 

e envio para o 
responsável pela vaga.

Seleção dos CVs e fichas 
de inscrição (3 a 5 
candidatos mais 

aderentes ao perfil) + 
datas possíveis para 

entrevista

Cartas de 
agradecimento

Relatório de observações da 
entrevista e relação do 

ranking dos candidatos com a 
definição de qual deles 
receberá proposta de 

contratação (no caso de bolsa 
de Pós-doutorado FAPESP do 
termo de outorga, deverá ser 

confeccionado relatório 
detalhado sobre o processo).

Carta de comunicação e 
descrição dos próximos 
passos (refinamento do 
plano da bolsa e entrega 
dos demais documentos, 

como por exemplo, 
entrada com o processo de 
vinculação ao programa de 

pós-graduação, se 
necessário).

Plano de pesquisa de 
responsabilidade do 

candidato com anuência do  
supervisor ou orientador + CV 
+ (no caso da FAPESP bolsa 
Termo de Outorga:relatório 

sobre o processo de seleção)

Fechamento do 
processo e envio 

de cartas de 
agradecimento 

para os candidatos 
não selecionados e 
inclusão no banco 
de dados do RCGI

1) Realização das entrevistas 
pelo solicitante + diretor do 

programa (quando 
necessário) + Diretoria de RH 
em conjunto com solicitante.                                    

2) Análise e definição do 
ranking de candidatos                  

3) Avaliação de referências

Comunicação para o 
candidato selecionado 

sobre a aprovação (no caso 
da FAPESP é importante 

deixar claro que aprovação 
final só ocorre depois da 

concessão da FAPESP 
termo de outorga)

Preparação de material e 
inclusão no sistema SAGE da 

FAPESP para análise e 
aprovação do candidato - 

termo de outorga.

Comunicação para o 
candidato e integração 

ao projeto e ao RCGI

FAPESP-Termo de Outorga: 45 dias 
para análise de um relator



FLUXO DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO PELOS CRITÉRIOS DO 

RCGI- FAPESP balcão / CNPQ / CAPES /FUSP

RECOMENDAMOS QUE TODAS AS VAGAS SEJAM DIVULGADAS PARA FORMAR BANCO DE CANDIDATOS

RECOMENDÁVEL RECOMENDÁVEL RECOMENDÁVEL RECOMENDÁVEL RECOMENDÁVEL RECOMENDÁVEL 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENCAMINHAMENTO DO 

PROCESSO PARA AVALIAÇÃO OU 
IMPLEMENTAÇÃO

EM CASO DE 
APROVAÇÃO DO 

CANDIDATO 13

CNPq / CAPES: encaminhar para o 
diretor do respectivo Programa de 

Pós gradução. 

FUSP: encaminhar para Analista de 
RH

RESPONSÁVEL Coordenador do Projeto Analista de RH Analista de RH / Coordenador 
do projeto Analista de RH Analista de RH

Coordenador do Projeto 
solicitante + Diretor do 

Progama (caso seja 
adequado ou necessário)

Analista de RH Solicitante / Diretora de RH 
(Karen Mascarenhas) Analista de RH

Analista de RH orienta e 
coordena o processo.  

Solicitante + candidato 
providenciam os documentos 

solicitados. 

Candidato aprovado / Solicitante
Integração ao projeto 

(solicitante)               
Integração ao RCGI (RH)

Analista de RH

PRAZO
No inicio do processo 

de solicitação de 
bolsistas

Imediato Imediato Período definido para divulgação 1 dia após o deadline de 
inscrição 1 semanas 1 dia após fechamento 

de data para entrevista Data agendada para entrevistas
Até 1 dia depois da 

definição. 1 semana 1 semana 1 semana

DOCUMENTO
FAPESP balcão: 60 dias para 

análise de um relator 

CNPq / CAPES: conforme calendário 
do Programa de Pós-graduação

FUSP: imediato para início no dia 1 
do mês seguinte.

EM CASO DE NÃO 
APROVAÇÃO

Exemplo de Planilha e Application Form preenchido
https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/recursos-humanos-e-lideranca/ https://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities/ https://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities-aplication/ https://www.rcgi.poli.usp.br/pt-br/recursos-humanos-e-lideranca/

Template Edital de 
Anúncio

Página de Oportunidades no site do RCGI 
e exemplos de editais prévios 2 dias

1) Realização das entrevistas 
pelo solicitante + diretor do 

programa (quando 
necessário) + Diretoria de RH 
em conjunto com solicitante.                                    

2) Análise e definição do 
ranking de candidatos                  

3) Avaliação de referências

Comunicação para o 
candidato selecionado 

sobre a aprovação (no caso 
da FAPESP é importante 

deixar claro que aprovação 
final só ocorre depois da 

concessão da FAPESP 
termo de outorga)

Comunicar RH para planejamento 
de outras ações ou pedir 

reconsideração se for adequado
solicitante

Comunicação para o 
candidato e integração 

ao projeto e ao RCGI

Fechamento do 
processo e envio 

de cartas de 
agradecimento 

para os candidatos 
não selecionados e 
inclusão no banco 
de dados do RCGI

Solicitação via sistema 
ATENA identificando o 

item orçamentário 
correspondente

- Plano de pesquisa 
da posição                

Template Edital  de Anúncio 
para divulgação da posição a 

ser preenchido pelo 
coordenador do projeto, 

baseado no Plano de pesquisa.

Candidato preenche a ficha de 
inscrição on-line no site do RCGI, 

anexa CV ou link para CVlattes  que 
é encaminhado para o e-mail 

rcgi.opporunities@usp.br. 
Candidato recebe e-mail de 
confirmação da inscrição.

Planilha com a relação 
dos candidatos + CVs + 

forms de inscrição

Planilha ou lista com a 
relação dos candidatos 

apontando aqueles 
selecionados para 

entrevistas. 

Carta convocando para 
entrevista pessoal ou 

virtual (Google Meets / 
Skype / facetime / 
outra midia digital)

Relatório de observações da 
entrevista e relação do 

ranking dos candidatos com a 
definição de qual deles 
receberá proposta de 

contratação.

Carta de comunicação e 
descrição dos próximos 
passos (refinamento do 
plano da bolsa e entrega 

dos demais documentos).

Plano de pesquisa de 
responsabilidade do 

candidato com anuência do  
supervisor ou orientador + CV 

+ documentação específica

Informações sobre o 
projeto + Orientações de 
segurança do laboratório 

/ unidade + Integração 
ao RCGI incluindo 

Apresentação 
Institucional

Cartas de 
agradecimento

Seleção dos CVs e fichas 
de inscrição (3 a 5 
candidatos mais 

aderentes ao perfil) + 
datas possíveis para 

entrevista

ATIVIDADE

FAPESP balcão: candidato deverá 
inserir as informações no sistema 
SAGE com orientação da Analista 

de RH

Levantamento da 
posição e tipo de bolsa 

a ser oferecida  de 
acordo com o 

planejamento e budget 
do projeto RGC2I 

aprovado (FAPESP ou 
FUSP).

Confirmação do item 
orçamentário, 

identificação do 
plano de pesquisa 

associado à posição.

Preparação do material - 
planilha com informações 

de todos os candidatos 
para fins de comparação 
+ CVs + form de inscrição 

e envio para o 
responsável pela vaga

Publicação de posição no site do 
RCGI e, se necessário, em outras 

mídias de interesse (Reseach Gate, 
outros sites especializados, site da 
FAPESP, rede de relacionamentos 
dos pesquisadores, etc). Inscrições 

ficarão abertas até a data de 
encerramento.  

Envio do Template Edital de 
Anúncio para divulgação da 

posição a ser preenchido pelo 
coordenador do projeto 

baseado no plano de pesquisa. 

Preparação de material para 
envio às fundações ou 
agencias  financiadora 

responsáveis pela bolsa.

Convocação para 
entrevistas a ser 

realizada pelo 
solicitante e a Diretora 
de RH + solicitação de 

referências

ANEXOS Application Form


