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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) PARA 
REPRESENTAÇÃO ACADÊMICA NA UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ (USPC) 
 
Processo de seleção 
 
Professores USP de qualquer área de conhecimento poderão candidatar-se à função de 
Representante da USP na Université Sorbonne Paris Cité. O Representante terá o compromisso 
de combinar sua atividade específica de pesquisa na Université Sorbonne Paris Cité com 
atividades institucionais que visem reforçar o relacionamento acadêmico entre as duas 
Universidades, de modo a facilitar o intercâmbio de estudantes e pesquisadores, o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos e a organização de eventos, em diferentes 
áreas de conhecimento.  
 
Objetivo 
Gerar um polo de referência presencial da USP na Université Sorbonne Paris Cité, para o 
incremento qualitativo e quantitativo das relações acadêmicas entre as duas Instituições, além 
de desenvolver pesquisa acadêmica de excelência na área específica do representante. 
 
Requisitos 
O Representante deverá ter carreira acadêmica consolidada, de preferência professor Titular 
da USP, com uma trajetória de engajamento institucional e vocação para desenvolver projetos 
que estimulem as parcerias acadêmicas com a USPC. 
 
Apoio da Université Sorbonne Paris Cité 
- Bolsa no valor do salário de referência equivalente da USPC. 
- Passagem aérea internacional, em classe econômica; e auxílio-instalação, proporcional ao 
período de permanência. 
 
Início das atividades 
Fevereiro de 2016. 
 
Duração da permanência na USPC 
12 meses. 
 
Data limite para as inscrições 
30 de Outubro de 2015. 
 
Inscrições  
As inscrições serão realizadas por meio do envio de todos os documentos para a AUCANI, ao 
email aucani@usp.br.  
 
Os documentos necessários para a inscrição do candidato no processo seletivo são: 

1. Curriculum vitae 
2. Carta de motivação do candidato, ressaltando:  

a. vínculo científico estabelecido, quando pertinente, ou interesse de professores 
da Université Sorbonne Paris Cité, e  

b. experiência em atividade institucional acadêmico-administrativa. 
 

http://www.sorbonne-paris-cite.fr/
mailto:aucani@usp.br
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3. Carta de interesse da Université Sorbonne Paris Cité  
4. Três cartas de recomendação (idealmente incluir cartas de professores da USPC) 
5. Plano de trabalho 

 
Mais informações: aucani@usp.br  
 
Avaliação e seleção 
Os quesitos 1-5 serão utilizados na avaliação dos candidatos e a seleção será realizada por uma 
comissão ad hoc de professores da USP. 
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