
 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

DOUTORADO EM ECONOMIA PUC-Rio 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2022 

[Admissions for the Ph D Program in Economics, PUC-Rio, 2022] 

 

Estão abertas as inscrições para o Doutorado em Economia da PUC-Rio, que tem início em janeiro de 2022. 

O período de inscrições ao processo seletivo vai de 27 de agosto a 29 de outubro de 2021. [Applications for 

the Ph.D. Program in Economics at PUC-Rio will be open between August 27 and October 29, 2021, for the 

class starting in January 2022.] 

Para candidatos no Brasil [for candidates in Brazil]: 

As inscrições devem ser feitas através da internet, no endereço www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos. 

Cópias eletrônicas dos seguintes documentos devem ser enviadas através do formulário de inscrição on-line:  

 Curriculum Vitae; 

 Histórico escolar dos cursos de graduação e/ou pós-graduação em curso ou já cursados; e 

 Resumo do projeto de pesquisa (mínimo de cinco páginas). 

O formulário eletrônico pedirá, adicionalmente, a indicação de dois recomendantes (nome, endereço, 

instituição e e-mail). Uma vez indicados, os recomendantes serão contactados diretamente pela PUC-Rio 

com o pedido de preenchimento e envio da carta de recomendação. As cartas de recomendação também 

devem ser enviadas para o email coor@econ.puc-rio.br  Assunto: CANDIDATURA DOUTORADO.  
 

Candidatos que tiverem realizado os exames ANPEC e/ou do GRE podem enviar o comprovante do resultado 

para o email acima.  

 

Para candidatos em outros países [for candidates in other countries]: 

Os documentos listados acima devem ser enviados até o dia 29 de outubro de 2021 para o email 

coor@econ.puc-rio.br Assunto: CANDIDATURA DOUTORADO. 

[Send Curriculum Vitae, two or more reference letters, transcripts from previous or ongoing 

undergraduate or graduate degrees, and summary of research project to the email coor@econ.puc-rio.br, 

Subject: CANDIDATURA DOUTORADO, before October 29, 2021]  

 

Candidatos que tiverem realizado os exames ANPEC e/ou do GRE podem enviar o comprovante do resultado 

para o email acima. [Candidates who have taken the GRE or the ANPEC exam can also send the results to the 

email coor@econ.puc-rio.br in support of their application.] 

 

Informações adicionais : 

Os resultados finais do processo de admissão serão divulgados no dia 12 de novembro de 2021. [Admissions 

decisions will be announced November 12, 2021.] 

As áreas de concentração do programa de doutorado em economia da PUC-Rio são: Desenvolvimento 

Econômico, Econometria, Economia do Trabalho, Economia Internacional, Finanças, História Econômica, 

Macroeconomia, Organização Industrial e Teoria Econômica. [Areas of concentration in the Ph.D. program 

at PUC-Rio are Economic Development, Econometrics, Labor Economics, International Economics, 

Finance, Economic History, Macroeconomics, Industrial Organization and Economic Theory.] 

 

O programa exige dedicação em tempo integral. Todos os alunos admitidos recebem bolsa de estudo. 

O número de vagas depende do número de bolsas oferecidas pelas agências governamentais (CAPES, CNPq 

e FAPERJ). Mais informações encontram-se disponíveis em http://www.econ.puc-
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rio.br/categoria/posgraduacao. [This is a full-time program. All enrolled students typically receive 

scholarships (CAPES, CNPq or FAPERJ). Further information is available at http://www.econ.puc-

rio.br/categoria/posgraduacao.] 
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