Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Letras
Programa de Pós-Graduação em Letras

EDITAL 003/2017-PPG-Let/UFRGS
Edital de Seleção para Bolsista de Pós-Doutorado
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (PPG-Let/UFRGS) torna pública a abertura de inscrições para a
seleção de bolsista em nível de Pós-Doutoramento, no contexto do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD) da CAPES/MEC.
1. Da vaga e da duração da bolsa
Será oferecida 1 (uma) vaga para bolsista a quem serão concedidos 36 (trinta e seis) meses de
bolsa prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.
2. Dos requisitos
2.1. Possuir o título de doutor obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo
CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado
pelo Programa de Pós-Graduação.
2.2. Não ser aposentado nem estar em situação equiparada.
2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.4. Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza.
3. Das inscrições
3.1.
As
inscrições
serão
realizadas,
exclusivamente,
ppgletrasufrgs@gmail.com entre os dias 18 e 31 de julho de 2017.

através

do

e-mail

3.2. Os documentos abaixo listados devem ser enviados em formato PDF, e o conjunto de
anexos não pode ultrapassar 5Mb. Cada anexo deve conter um documento.
a) Formulário de inscrição;
b) Plano de Trabalho para o período de 36 meses prevendo atividade de pesquisa,
docência e orientação.
c) Cópia da carteira de identidade com CPF (ou Cédula de Identidade de Estrangeiro);
d) Cópia do comprovante de quitação com o serviço eleitoral;
e) Cópia do histórico escolar do Doutorado;
f) Cópia do diploma de Doutorado ou equivalente;
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g) Cópia da ata de defesa do Doutorado;
h) Carta de concordância do docente pleiteado como supervisor. O docente deve ser
vinculado ao PPG-Letras/UFRGS como Permanente - Escopo Ensino e Orientação de
Mestrado e Doutorado.
4. Da seleção
4.1. A seleção será feita por uma comissão designada pela Coordenação do PPG-Letras a partir
da observação dos seguintes critérios:
a) Produção acadêmica do candidato – publicada ou com carta de aceite (incluir a carta
entre os documentos). Receberá 1 (um) ponto cada item de cada tipo de produção já
especificada na tabela que consta no formulário de inscrição. Será considerado até o
máximo de 10 pontos. A soma dos pontos receberá peso 5 (cinco) no total da avaliação.
b) Qualidade do Plano de Trabalho apresentado e compatibilidade com as pesquisas
desenvolvidas no âmbito da Linha de Pesquisa a que está vinculado o supervisor. Será
atribuída pontuação de 0 (zero) a 2 (dois) em cada um dos critérios listados na tabela. A
soma receberá peso 5 (cinco) no total da avaliação.
4.2. Será selecionado o candidato com maior pontuação em 4.1.
4.3. Em caso de empate, servirão como critérios de desempate em ordem de prioridade: 1º –
maior nota no Plano de Trabalho; 2º – maior tempo de defesa do Doutorado considerando a
data da ata.
4.4. O resultado final será informado por e-mail a todos os candidatos a partir das 15 horas do
dia 10 de agosto de 2017.
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPG-Letras/UFRGS.

Porto Alegre, 03 de julho de 2017.

Profa. Dra. Solange Mittmann
Coordenadora do PPG–Letras/UFRGS

EDITAL 003/2017-PPG-Let/UFRGS
Edital de Seleção para Bolsista de Pós-Doutorado
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Supervisor pleiteado:
Linha de Pesquisa:
Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/
CPF:
Identidade:
E-mail:
Telefone:
Endereço completo com CEP:
Título da Tese:
Ano da titulação:
Instituição:
Área:
Linha de Pesquisa:
Tabela de pontuação

Publicações, com até 3
autores, entre
2014 e 2017
Livro de teor acadêmico com
1 ou 2 autores
Organização de livro

Capítulo de livro

Quantidade
(preenchimento
pelo candidato)

Plano de Trabalho

Clareza, organização e
viabilidade do Plano
Contribuição para o
ensino e a orientação
de Graduação e PósGraduação
Contribuição para a
pesquisa.

Artigo em periódico
Organização de número
temático de periódico
Tradução de livro, capítulo e
artigo
TOTAL

Pontuação
(preenchimento
pelo avaliador)
Até 1 ponto
Até 2 pontos

Até 2 pontos

TOTAL

Ao assinar este formulário, declaro que cumpro com todos os requisitos deste Edital, que estou
apto a iniciar as atividades relativas ao projeto assim que for chamado pelo PPG-Letras/UFRGS
e que assumirei dedicação profissional exclusiva às atividades da UFRGS durante o período da
bolsa. Declaro também que as informações prestadas na tabela acima são verdadeiras e
poderão ser comprovadas imediatamente sempre que solicitadas.
Porto Alegre, ______ de julho de 2017.
______________
Assinatura

