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Edital 001/2019 

Edital para Seleção de Bolsas PNPD/CAPES no PPGPS/SER/UnB 

O PPGPS/SER/UnB torna público período de inscrição para 02 bolsas de Pós-

doutoramento, no âmbito do Programa Nacional de Pós-doutoramento – PNPD/CAPES. 

A seleção de bolsista será realizada pelo Programa de Pós-Graduação, por meio de 

processo simplificado de análise de currículo e do projeto de pesquisa, conforme 

PORTARIA CAPES Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013, e Resolução PPGPS 025/2017, 

ambas disponíveis na página do Programa: 

http://www.politicasocial.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&It

emid=655   

Conforme artigo quinto da Portaria CAPES 086/2013, o/a candidato/a pode: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; (o período de duração da bolsa será de 12 meses, podendo ser 

renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 meses); 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício (idem); 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa (12 meses sem possibilidade de 

renovação). 

Conforme artigo da Portaria CAPES 086/2013, é vedado o acúmulo da percepção de 

bolsa com qualquer modalidade de bolsa de outro programa da CAPES, de outra 

agência de fomento pública, nacional ou internacional, empresa pública ou privada, ou 

ainda com o exercício profissional remunerado.  

As inscrições no processo seletivo deverão ser efetuadas pessoalmente pelo 

interessado/a, ou por procurador/a devidamente constituído, nos dias úteis do período 

e 27/02/2019 a 26/03/2019, no horário das 14h30 às 18h00 no seguinte endereço: 

Universidade de Brasília, Secretaria da Coordenação de Pós-Graduação em Política 

Social do Departamento de Serviço Social, ICC Norte, Mezanino, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, CEP 70910-900, Brasília-DF. Telefones: 61 3107 7487.  

No ato da inscrição os/as candidatos/as deverão entregar os seguintes 

documentos: 

1. Cópia do Diploma de Doutorado, Cópia de Documento de Identidade, Cópia do 

CPF 

http://www.politicasocial.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=655
http://www.politicasocial.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=655


 

2. Carta de intenções do/a interessado/a solicitando à Coordenação do PPGPS a 

realização de estágio de pós-doutoramento, limitada no máximo a 45 (quarenta 

e cinco) linhas, contendo breve relato da trajetória acadêmica e profissional, 

informações sobre seu interesse pela temática da política social e pelo PPGPS, 

apresentação de suas intenções de estudo, justificativa de candidatura, 

indicação de inserção em grupo de pesquisa e sua contribuição específica ao 

PPGPS;  

3. Formulário de credenciamento na qualidade de pesquisador/a colaborador/a;  

4. Carta do/a docente supervisor/a aceitando a supervisão;  

5. Currículo Lattes atualizado do/a interessado/a e do/a docente supervisor/a 

compreendendo informações dos últimos dez anos;  

6. Plano de atividades; 

7. Projeto de pesquisa com mínimo de 10 páginas e máximo de 15 páginas, 

evidenciando: I) Justificativa, Problematização e Fundamentação do Objeto de 

Estudo, Objetivo(s), Metodologia, Cronograma e Referências, II) Mérito do 

projeto, indicando relevância, originalidade e repercussão potencial, destacando 

as colaborações envolvidas, formação de alunos de graduação e pós-

graduação, e potencial de publicação em revistas científicas e outras 

publicações da área, e III) Exequibilidade do projeto. 

 

Para proceder à seleção de candidaturas à Bolsa PNPD será definida uma Comissão 

específica pelo Colegiado do PPGPS, composta por três professores/as permanentes 

do curso que não possuam candidatos entre os inscritos 

 

Prof.Dr. Evilasio da Silva Salvador 

 

 

Brasília, 26 de fevereiro de 2019. 

Coordenador do PPGPS 

 


