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EDITAL 01/2019 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS DE PÓS-DOUTORADO 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES) 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia faz 

saber que estão abertas as inscrições para a seleção de 2 (dois) bolsistas de pós-

doutorado de acordo com a Portaria 086/2013 - Programa Nacional de Pós-Doutorado da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD-CAPES). 

 

1. Dos Objetivos do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

I – promover a realização de estudos de alto nível; 

II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III – renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas Instituições de 

ensino Superior e de Pesquisa; 

IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio 

pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 

Programas de Pós-Graduação no país.  

 

2. Dos Requisitos e Atribuições do Candidato à Bolsa do PNPD-CAPES 

2.1 O candidato a ser aprovado e beneficiado com a bolsa do PNPD deverá atender os 

seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. No caso de candidato 

estrangeiro, comprovar sua situação regular no País, no momento da implementação da 

bolsa, mediante apresentação do visto permanente;  

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;  

c) ter obtido o título de Doutor há, no máximo, 10 (dez) anos, quando da 

implementação da bolsa, expedido por cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, estando de posse do seu 

diploma. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 

reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;  

d) possuir qualificações que demonstrem capacitação suficiente para participar de 

projetos nas linhas de pesquisa do PPG devidamente registradas em seu currículo Lattes; 

e) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;  

f) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do PPG (pesquisa, 

ensino, orientação e extensão); 

g) estar apto a iniciar as atividades relativas ao PPG tão logo seja aprovada a sua 

candidatura; 

h) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário);  

i) não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada; 

j) não ser docente ou técnico administrativo da PUCRS; 

k) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes;  
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2.2 As atribuições do candidato aprovado e beneficiado com a bolsa do PNPD são: 

I – elaborar relatório de atividades anual a ser submetido à aprovação da Comissão 

Coordenadora do PPG-Psicologia; 

II – dedicar-se às atividades do projeto; 

III – desempenhar outras atividades propostas pelo PPG-Psicologia, tais como, 

mas não exclusivamente, coordenação de seminários, participação e organização de 

bancas de qualificação, participação em reuniões, no âmbito dos objetivos do PNPD; 

III – observar as normas da agência e o regulamento do PPG-Psicologia; 

IV – assinar os termos de compromisso. 

 

3. Da Duração da Bolsa 

A bolsa do PNPD será concedida pelo período de um ano (12 meses), podendo ser 

renovada de acordo com a análise do relatório de atividades anual do bolsista. 

 

4. Da Inscrição 

A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, através do e-mail psicologia-

pg@pucrs.br, encaminhado à Comissão Coordenadora do PPG-Psicologia com assunto 

CANDIDATURA PNPD, no qual deve ser anexada a documentação descrita no item 5.  

Período da inscrição: de 07 de outubro a 25 de outubro de 2019 às 17h. 

 

5. Dos Documentos 

Os seguintes documentos devem ser enviados por e-mail em formato .pdf, até o dia 

30/10/2019 às 17h, para o e-mail psicologia-pg@pucrs.br : 

a) Carta de interesse para o PNPD (até duas páginas); 

b) Currículo atualizado (Plataforma Lattes); 

c) Memorial descritivo da trajetória acadêmica (até cinco páginas). 

d) Projeto de pesquisa (até 15 páginas) 

 

6. Do Processo Seletivo 

O Processo seletivo envolverá as seguintes etapas:  

Primeira etapa (eliminatória) 

a) Análise do currículo Lattes;  

b) Análise do Projeto de Pesquisa; 

c) Análise do memorial descritivo da trajetória acadêmica. 

Resultado dessa etapa será divulgado até dia 01 de novembro de 2019. 

 

Segunda etapa (classificatória) 

a) Entrevista com banca constituída por três professores da Escola de Ciências da 

Saúde PUCRS. Essa etapa ocorrerá entre os dias 04 a 08 de novembro de 

2019. Candidatos que não residam no Rio Grande do Sul poderão realizar 

entrevista por videoconferência. 
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A Comissão Coordenadora, ao final do processo seletivo, indicará os candidatos 

selecionados. O resultado final será divulgado até dia 11 de novembro de 2019 pelo e-

mail do candidato selecionado, no mural e no site do PPG-Psicologia 

(http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-psicologia/ingresso-e-

processo-seletivo/). 

 

7. Das Disposições Finais 

 

A Comissão Coordenadora do PPG-Psicologia reserva-se o direito de resolver os 

casos omissos e as situações não previstas neste edital.  

 

 

 

Porto Alegre, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Irani Iracema de Lima Argimon 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

  

 

 


