AS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS SUBNACIONAIS:
UM ESTUDO COMPARATIVO DOS ESTADOS BRASILEIROS
Chamada para Posição de Pesquisador Pós-Doutorado
O Centro de Política e Economia do Setor Público – CEPESP da Fundação Getúlio
Vargas – FGV – está procurando candidatos para a vaga de pesquisador pós-doutorado para
atuar na pesquisa sobre o papel e importância das organizações partidárias locais e seu impacto
eleitoral após as mudanças nas regras eleitorais registradas no ano de 2015: tanto resultantes da
aprovação da Lei Nº 13.165, quanto da decisão do Supremo Tribunal Federal, com a conclusão
da votação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650. Esta pesquisa está associada
ao projeto temático de pesquisa denominado “As Instituições Políticas Subnacionais: Um
Estudo Comparativo dos Estados Brasileiros” financiada pela Fundação de Amparo à pesquisa
do Estado de São Paulo – FAPESP.
O principal objetivo do projeto é mensurar se partidos com maior nível organizacional
(com diretórios municipais ao invés de comissões provisórias) possuem estrutura mais forte e
institucionalizada para lançar candidaturas e disputar pleitos, o que aumentaria as suas chances
eleitorais e sua capacidade de manter-se vivo no mercado eleitoral, uma vez que os recursos de
origem privada se tornaram escassos com a proibição da doação empresarial. Tal mudança pode
ter alterado a importância das organizações partidárias no cenário eleitoral, tornando as
estruturas locais em fonte preciosa de recursos para mobilização política. Nesse sentido, o fim
da doação empresarial pode representar uma vantagem relativa para os partidos que possuem
organizações locais mais fortes.
Espera-se que o candidato selecionado apresente habilidade para trabalhar com
metodologias qualitativas e quantitativas e participe das atividades de pesquisa do projeto
temático, sob a coordenação do professor George Avelino e localizado no FGV-CEPESP. As
tarefas específicas incluem a preparação de relatórios, a construção de base de dados, a
participação em conferências e outras atividades coletivas do projeto, e a elaboração de
manuscritos para publicação.
Neste primeiro momento, a bolsa de pós-doutorado terá a duração de 12 meses, podendo
ser renovada até o limite de 48 meses. O valor atual da bolsa está em R$ 6. 819,30, livre de
impostos.
Os interessados devem encaminhar carta descrevendo uma proposta preliminar de
trabalho e o respectivo Currículo Lattes ou Vitae para: FGV-CEPESP, Rua Itapeva, 286, 10º.
andar, São Paulo - SP 01332-000. As cartas de submissão de candidaturas também podem ser
enviadas para o endereço eletrônico FGV-CEPESP (cepesp@fgv.br).
Calendário
- Inscrições: até 17/08/2017
- Divulgação do resultado da primeira fase: 18/08/2017
- Entrevistas: 21/08/2017
- Resultado final: 23/08/2017
Os candidatos residentes fora de São Paulo poderão requisitar a realização da entrevista via
Skype.

SUBNATIONAL POLITICAL INSTITUTIONS:
A COMPARATIVE STUDY OF THE BRAZILIAN ESTATES
New Post-Doctoral Position Search
The Center of Politics and Economics of the Public Sector - CEPESP of the Getulio
Vargas Foundation - FGV - is seeking candidates for a postdoctoral position to perform research
on local party organizations in Brazil, and their electoral importance after the changes in
electoral rules recorded in 2015. Both changes sulting from the approval of the Law Number
13.165 and the changes provided by the Supreme Courte decision (ADI 4650). This research is
associated with a general project entitled "The Subnational Political Institutions: A Comparative
Study of the Brazilian States", funded by the Foundation for Research Support of the State of
São Paulo - FAPESP.
The main goal of the proposal is to measure whether parties with a higher organizational
level (with a municipal level organized committees rather than temporary committees) have a
stronger and more institutionalized structure to launch candidacies and contests, which would
increase their electoral chances and their ability to remain Live in the electoral market, since
privately-funded resources have become scarce with the ban on corporate donation. Such a
change may have altered the importance of party organizations in the electoral landscape,
making local structures a precious source of resources for political mobilization. In this sense,
the end of corporate donation may represent a relative advantage for parties that have stronger
local organizations organizational.
The FAPESP post-doc fellowship runs for 12 consecutive months, with a monthly
payment of R$ 6.819,30 Reais/ about US$ 2.150,00 (free of tax) and, it can be renewed until it
reaches a total limit of 48 months. The selected candidate is expected to participate in the
research activities of the thematic project, such as:
 Conceptualize and carry out statistical analyses of cross-sectional and panel
databases;
 Prepare analytic/integrative summaries of findings;
 Collaborate with the research team on analysis of findings;
 Collaborate with the research team on write-up of findings for publications;
 Prepare individual reports and manuscripts for publication;
 Participate in conference presentations;
 Participate in other collective activities of the research project.
Interested applicants should send a cover letter clearly stating a three-to-five pages’ work
proposal, a curriculum vitae, and the name of two references to the FGV-CEPESP, Rua Itapeva
286, 10º. andar, São Paulo-SP 01332-000. Applications could also be sent by e-mail to
(cepesp@fgv.br).
Important Dates
- The closing date for the application is August 17, 2017.
- Candidates selected for the interviews will be contacted via email by the 18th of
August.
- Interviews will be conducted in person or via skype on the 21st of August, 2017.
- The candidate selected will be announced by the 23th of August, 2017.

