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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 05/2020 – Chamada para o Programa de Apoio à Atuação de Professor em 
Atividades de Pesquisa na Pós-Graduação da PUCRS 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) faz saber aos interessados que no 

período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2020, encontram-se abertas as inscrições para o 

Programa de Apoio à Atuação de Professor em Atividades de Pesquisa na Pós-Graduação da 

PUCRS, o qual tem por objetivo incentivar a atuação de professores ou pesquisadores, com 

produção científica e/ou técnica relevante, no corpo de docentes permanentes (DP) ou docentes 

colaboradores (DC) do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da PUCRS, na área de 

concentração em História das Sociedades Ibéricas e Americanas. 

 

1- Condições e vagas 

O docente e/ou pesquisador selecionado poderá atuar em regime de trabalho como professor 

horista no PPGH, em caráter excepcional, desde que: 

• Não participe de outro (s) Programa (s) de Pós-Graduação-PPG (s) de outra IES no 

país; 

• Atenda ao Plano de Credenciamento Docente vigente no PPGH para 

credenciamento como docente permanente (DP) ou docente colaborador (DC); 

 Apresente anuência do Decano da Escola da PUCRS a qual está vinculado. 

 

O número de vagas previsto é (01) uma vaga. 

 

2- Requisitos de elegibilidade 

O candidato deverá atender os seguintes requisitos: 

a) ter título de Doutor em História ou áreas afins; 

b) possuir produção científica de qualidade e relevância, informada no Currículo Lattes, na 

área de História ou em áreas afins; 

c)  ter vínculo empregatício com a PUCRS; 

d) atuar e ter experiência no ensino de Graduação e cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
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3- Documentação e Submissão 

a) Carta de encaminhamento da solicitação assinada pelo candidato, declarando conhecer e 

estar de acordo com todas as normas contidas neste edital, com a anuência da Escola de vínculo 

na PUCRS; 

b) Cópia do Currículo Lattes, 

c) Planilha de produção docente – Credenciamento 2020, de acordo com Regulamento de 

Procedimentos para o Credenciamento de Professores no PPGH da PUCRS (em anexo), 

preenchida de acordo com as informações registradas no Currículo Lattes.  

 

As candidaturas deverão ser enviadas dentro do prazo estipulado no cronograma (item 5) com a 

comprovação de produção bibliográfica impressa e devidamente protocolada na secretaria PPGH, 

Prédio 8, 4º andar. 

 

 

4- Duração da atuação como professor horista na PG 

A duração da atuação como horista no PPGH está vinculada ao atendimento ao credenciamento 

como docente permanente ou docente colaborador, que ocorre anualmente, mediante critérios e 

métricas estabelecidas no Plano de Credenciamento vigente no PPGH, condicionada à manutenção 

deste Programa de Apoio.  

 

 

5- Cronograma 

Lançamento do Edital 27/02/2020 

Data limite para apresentação das candidaturas 02/03/2020 

Divulgação Final dos Resultados 03/03/2020 

Previsão para início das atividades 04/03/2020 

 

 

6- Seleção 

A seleção dos candidatos envolve as seguintes etapas: 

a) Etapa eliminatória - análise do Currículo, documentação e atendimento dos demais requisitos do 

edital; 

b) Etapa classificatória – Entrevista a ser realizada conforme agendamento no Programa de Pós-

Graduação em História, sala 403, 4º andar do prédio 08 da PUCRS. 
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A seleção será realizada pela Coordenação do PPGH, que emitirá parecer a PROPESQ, a qual fará 

a análise final da solicitação. 

Após decisão das instâncias superiores, em caso de deferimento da solicitação, o professor 

passará, temporariamente, a cumprir 20 horas aula em sua planilha, não incluindo atividades de 

ensino em graduação;  

Da decisão da Comissão de Seleção não caberá recurso. 

 

 

7- Resultados 

Os resultados serão divulgados diretamente aos interessados, via e-mail, no dia 03/03/2020. 

 

 

8- Disposições Gerais 

Uma vez ingressado neste Programa, o afastamento do beneficiado na condição de professor 

visitante é permitido desde que sem ônus para a Universidade (licença não remunerada) e com 

aprovação prévia dos órgãos colegiados responsáveis. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Carla Denise Bonan 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 


