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REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA 

com o apoio da 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN    

 

 
Edital de Seleção de Candidatos a 

6 (seis) “BOLSAS  DE  PESQUISADOR  JÚNIOR” 

 

 

Características das Bolsas: 
• As Bolsas de Pesquisa terão a duração de 12 meses, a começar em 1º de agosto de 2020 e 

terminar em 30 de julho de 2021; 
• As Bolsas terão o valor de R$ 500,00 por mês, cada; 
• As Bolsas 2020/2021 serão voltadas unicamente para o projeto “Páginas Luso-Brasileiras em 

Movimento” (ver http://www.paginasmovimento.com.br/), podendo contemplar as áreas de 
Letras, História, Geografia Cultural, Turismo, Artes, Comunicação, e outras áreas afins. O 
foco desta edição: as paisagens urbanas de Rio de Janeiro e Lisboa. 
 

Objetivos: 
• utilizar, referir e destacar o acervo da biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura; 
• produzir o mínimo de 2 textos (um em cada semestre), destinados à publicação no site do 

referido projeto “Páginas em movimento”, conforme as diretrizes propostas pelo mesmo; 
• pesquisar material literário e material fotográfico ou ilustrativo no acervo do RGPL para 

utilização no referido projeto, colaborando com outros autores na confecção de novas 
páginas; 

• participar ativamente em atividades organizadas pelo Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras 
do RGPL durante o período de vigência da bolsa. 
 

Público-alvo: 
• Pesquisadores doutores ou mestres ou especialistas que não possuam qualquer outro tipo de 

bolsa de pesquisa e tenham menos de 5 (cinco) anos de obtenção do título; 
• Estudantes de Graduação ou de Pós-Graduação de Universidades sediadas no Estado do Rio 

de Janeiro que não possuam qualquer outro tipo de bolsa de pesquisa; 
 
Documentos para Inscrição on line em arquivo PDF : 

• Formulário de dados pessoais preenchido (disponível no site do Real Gabinete 
Português de Leitura e também em anexo a este edital); 

• Histórico escolar no caso de estudantes e diploma da última titulação para os 
pesquisadores; 

• Projeto de pesquisa próprio que dialogue com o Projeto “Páginas Luso-Brasileiras 
em Movimento”, foco Rio de Janeiro e/ou Lisboa, elaborado em conjunto (no 
caso de estudantes) com Pesquisador vinculado a qualquer universidade com sede 
no Estado do Rio de Janeiro ou ao Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras (PPLB), 
contendo os seguintes itens obrigatórios:  título, resumo, justificativa, questão 
teórico-crítica principal, objetivos, cronograma, fontes existentes na 
Biblioteca do RGPL, bibliografia teórico-crítica. Extensão máxima do 
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projeto: 15 páginas. O projeto deverá indicar o corpus (autores e obras) dos 
dois textos a serem produzidos. 

• No caso de estudantes, declaração do Pesquisador-Orientador (Doutor) 
concordando em orientar a pesquisa e apresentando o candidato à Comissão 
Julgadora. Anexar currículo Lattes (resumido) do Orientador. 

• Currículo Lattes completo e atualizado do candidato à bolsa.  
 

Local/Prazo de Inscrição:   somente por e-mail 
• e-mail para envio: gabinete@realgabinete.com.br 
• Prazo: até 30 de junho de 2020. As inscrições serão recebidas até 22h. 
 
Comissão de Seleção: 
• O Presidente do Real Gabinete Português de Leitura; 
• Um representante do Centro de Estudos do Real Gabinete Português de Leitura; 
• Um ou mais membros do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras; 
• Um ou mais membros da coordenação/equipe permanente do projeto “Páginas Luso-

Brasileiras em Movimento”. 
 

Obs:  A Comissão de Seleção será igualmente responsável pela resolução dos casos 
omissos, não cabendo qualquer recurso de sua decisão. 

 
Processo de Seleção e Cronograma: 

• A partir da verificação da documentação apresentada, a Comissão fará uma primeira 
seleção de candidatos, então habilitados a uma entrevista on line. Divulgação dos nomes 
de candidatos habilitados à entrevista on line e divulgação do cronograma de entrevistas 
individuais – a partir de 07 de julho de 2020.  

• As entrevistas ocorrerão, conforme número de candidatos pré-selecionados, no período 
de 09 a 15 de julho de 2020. 

• Divulgação final dos nomes dos Bolsistas selecionados:  a partir de 20 de julho de 2020. 
 
Compromissos dos candidatos selecionados:  
Os candidatos que tiverem seus projetos selecionados, assinarão na Secretaria do Real Gabinete 

(em período futuramente indicado) um Termo de Compromisso referente: 
a) à entrega de relatórios trimestrais a serem avaliados pela Comissão do RGPL que 

acompanha a execução das bolsas, dando conta da evolução da pesquisa e produção dos 

dois textos acima referidos. A aprovação de cada relatório é condição para a continuidade 

do pagamento da Bolsa;  
b) à entrega de relatório final da pesquisa até o término do período de bolsa (a ser enviado à 

Fundação Calouste Gulbenkian); 
c) à entrega semestral dos textos a serem publicados no site do “Projeto Páginas Luso-

Brasileiras em Movimento”, em conformidade com as diretrizes do referido Projeto;  
d) à participação em atividades do PPLB ao longo do período de vigência da bolsa; 
e) à declaração de ser beneficiário da Bolsa de Pesquisa da Fundação Calouste Gulbenkian 

em parceria com o Real Gabinete Português de Leitura em tudo que vier a produzir 

(palestras, comunicações e publicações) no âmbito do projeto de pesquisa desenvolvido 

com a referida Bolsa. 
 

Rio de Janeiro,  27 de  maio de 2020. 
 


