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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO PNPD/CAPES 2018 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA: 11/2018 até 10/2020 
   

 

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS, da Escola de Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em conformidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e de acordo com a Portaria CAPES 086, 
de 03 de julho de 2013  
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf, torna 
público o processo de seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES, para 
realização de estágio pós-doutoral no PPGSS, pelo período de 24 meses, nos termos estabelecidos neste 
edital, para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 4º, inciso V da Portaria nº. 086, de 03 
de julho de 2013 da CAPES e Regulamentação interna da PUCRS.  
 

1. DESCRIÇÃO 

Seleção de 01 (uma) cota de Bolsa PNPD/CAPES concedida ao Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Escola de Humanidades da PUCRS, de acordo com o regulamento do Programa e do anexo I da 
Portaria CAPES 086, de julho de 2013, com duração de 24 meses, de novembro de 2018 a outubro de 2020.  
 

2. OBJETIVO 

O objetivo do presente edital é selecionar 1 (um) doutor para um estágio de pós-doutorado no 
PPGSS/PUCRS, vinculado ao Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES-MEC, com o perfil 
orientado à linha de Serviço Social, Ensino e Formação. 

 

3. ATIVIDADES PREVISTAS 

O pesquisador desenvolverá atividades de ensino e pesquisa na interface da área de Serviço Social, Políticas 
e Processos Sociais, além de contribuir para o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia                         
n° 21/2018 – PROCAD Amazônia: Projeto Formação e Trabalho do Assistente Social – Aproximações e 
Particularidades da Amazônia e do Sul do Brasil. 

Informações sobre o PNPD/CAPES podem ser consultadas em: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-

pais/pnpd-capes. 
 

4. ELEGIBILIDADE 

São elegíveis para concorrer a este Edital candidatos que se enquadrem nas três modalidades previstas na 
Portaria 086 da CAPES, a saber: 1) brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e portadores de visto 
temporário; 2) estrangeiros residentes no exterior; 3) brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e 
empregados como docentes em IES ou pesquisadores em instituições públicas de pesquisa. O candidato 
deverá optar por uma dessas modalidades, segundo sua nacionalidade e situação de vínculo empregatício.  

Preferencialmente doutores em Serviço Social, com perfil orientado à disponibilidade e realização de 
pesquisas. 
 

5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

As inscrições serão efetuadas a partir do envio da documentação, abaixo relacionada, a qual deverá ser 
encaminhada no formato digital em PDF até o dia 06 de novembro de 2018, para o endereço eletrônico:                                 
servico-social-pg@pucrs.br: 

1) Diploma de doutorado ou declaração original de conclusão do curso, acompanhado de Ata de Defesa de 
Tese; 
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2) Curriculum Vitae no formato Lattes para pesquisadores brasileiros ou no formato indicado pela Portaria              
n. 086 de 3 de julho de 2013 da CAPES, para estrangeiros; 

3) Plano de trabalho a ser desenvolvido durante o estágio pós-doutoral (até 15 páginas, excluindo-se a folha 
de rosto e as referências bibliográficas); 

4) Memorial descritivo (até 3 páginas), apresentando um breve histórico da trajetória acadêmica do 
candidato com ênfase nas suas áreas de atuação e nos projetos de pesquisa em que teve participação. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As propostas enviadas serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 

a) Qualidade do Currículo do candidato (atualizado na Plataforma Lattes ou segundo modelo de currículo 
para candidato estrangeiro disponível no Edital PNPD/CAPES), com ênfase na produção bibliográfica e 
experiência docente (últimos 5 anos). 

b) Relevância e coerência do plano de trabalho do candidato com os objetivos do Edital; 

c) Clareza de redação do memorial e associação da sua trajetória acadêmica com as perspectivas de atuação 
no estágio; 

d) Viabilidade e adequação do cronograma para a realização anual das atividades propostas; 

e) Considerando as atividades previstas (item 3 deste edital) serão priorizados candidatos que possuam: 

 e.a) Experiência docente e de pesquisa; 

 e.b) Experiência como Assistente Social; 

 e.c) Produções nas áreas do trabalho e da formação. 

  

A Comissão de Seleção para vaga PNPD/2018 é soberana quanto à avaliação das candidaturas, não cabendo 
recurso ao resultado final. 
 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção para Vaga PNPD/2018. 
 

7. CRONOGRAMA 

Inscrições e envio da documentação: até 06 de novembro de 2018 

Entrevistas (se necessário, em caso de empate): a partir de 09 de novembro de 2018 

Resultado final: até 13 de novembro de 2018 

 

Porto Alegre, 30 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Profª. Drª. Jane Cruz Prates 

Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social 
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