
Seleção de bolsistas de Pós-Doutorado – PNPD – para 

atuação no projeto:   

Aspirações e escolhas dos jovens brasileiros sobre família, trabalho e 

relação com suas origens e contexto socioeconômico - aprovado no âmbito 

do Edital 12/2022 

Inscrições até 20.01.2023 

Resumo do Projeto: O objetivo central do projeto é mapear e analisar o efeito do contexto 

socioeconômico e familiar nas aspirações e preferências profissionais e familiares dos jovens 

brasileiros por meio de mapeamento do território nacional com dados secundários e pesquisa 

qualitativa em três regiões metropolitanas (Belém, São Paulo e Porto Alegre). 

A equipe do projeto, composta por pesquisadores dos Programas de Pós-

Graduação em Economia da PUCRS, UFABC e UFPA e do Programa de Pós-Graduação 

Ciências Humanas e Sociais da UFABC, seleciona 3 bolsistas de pós-doutorado 

(modalidade PNPD-CAPES – uma por instituição) para iniciar suas atividades 

presencialmente em Fevereiro de 2023. Detalhes sobre o Edital e sobre as atribuições dos 

bolsistas estão disponíveis em https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-

conteudo/editais/21022022_Edital_1637615_Edital.2022.pdf  Os objetivos do PNPD-

CAPES se resumem a: 

I –   Promover a realização de estudos de alto nível; 

II – Reforçar os grupos de pesquisa nacionais;  

III – Renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação (PPG) 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. 

Requisitos e atribuições dos candidatos, determinadas pela CAPES: 

• Não desenvolver atividades profissionais concomitantes com a bolsa, sob pena de 

lhe ser imputada a obrigação de restituir à CAPES os valores recebidos acrescidos 

de multa e juros;  

• Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido 
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em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-

Graduação; 

• Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de 

trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, 

conforme anexo deste Regulamento 

• Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

Sobre a bolsa 

• Vigência da bolsa: As cotas de bolsas de pós-doutorado, com vigência máxima de 

12 (doze) meses, respeitando o calendário estabelecido pela CAPES. 

• Obrigações específicas do bolsista do presente edital: Ao final do período de 12 

(doze) meses o beneficiário de bolsa de pós-doutorado deverá apresentar produção 

científica na área: pelo menos 01 (um) artigo científico submetido em periódico 

indexado na plataforma QUALIS, com a devida referência à CAPES e à SNF. 

• É vedada a concessão de bolsas de pós-doutorado para docentes atuarem em PPGs 

da sua instituição de vínculo empregatício. 

• A concessão de bolsa de pós-doutorado deverá observar o normativo da CAPES 

que regula a modalidade (Portaria CAPES nº 86/2013), no que couber. 

• O valor das bolsas de mestrado e pós-doutorado é definido pela Portaria Conjunta 

(CAPES/CNPq) nº01, de 28 de março de 2013. 

Documentos necessários para inscrição  

a.      Carta de apresentação (pode ser E-mail) do candidato, explicando as motivações e 

relação com a temática do projeto e informando a instituição para a qual está se 

candidatando; 

c.      Comprovante de titulação de Doutor ou Ata de defesa da tese. Candidatos que ainda 

não possuem o diploma de doutorado e, eventualmente forem selecionados nessa 

chamada, deverão comprovar conclusão do Doutoramento para implantação da bolsa; 

d.     cópia digital do RG e CPF; 

e.      Currículo Lattes atualizado - link; 

Avaliação das candidaturas 



Os candidatos serão avaliados através de:  

i) Carta de apresentação e análise curricular para verificar aderência ao projeto, 

experiência e excelência acadêmica1 (eliminatória e classificatória).  

ii) Entrevista. A nota da entrevista levará em consideração a proficiência do/a candidato/a 

nos métodos de pesquisa a serem utilizados no projeto, a capacidade de argumentação, 

expressão oral e domínio no tema, capacidade de trabalhar em equipe, liderança, 

autogerenciamento.  

Prazo para inscrição 

As candidaturas serão recebidas até o dia 20/01/2023 e devem ser enviadas para o 

seguinte E-mail informando para qual instituição está se candidatando: 

Enviar candidatura para:  aspiracoeseescolhas@gmail.com 

Cronograma do processo seletivo: 

Ocorrência Período 

Inscrições 20.12.2022 a 20.01.2023 

Análise dos Currículos pela equipe do projeto 23 a 25.01.2023 

Comunicação aos selecionados para a entrevista com  a 

informação do horário específico e link da entrevista (por E-mail) 

25.01.2023 

Realização das entrevistas (online) 26.01.2023 

Comunicação aos selecionados com informações sobre 

providências de documentação para implantação da bolsa que 

deverá ocorrer até 05.02.2023 

 

Até 30.01.2023 

Equipe do Projeto: Izete P. Bagolin (PPGE/PUCRS, Coordenadora), Ana Claudia 

Polato e Fava (PPGE/UFABC, Pesquisadora), Ana Luisa Gouvea Abras (PPGE/UFABC, 

Pesquisadora), Arlene Martinez Ricoldi (PPG-CHS/UFABC, Pesquisadora), Camila de 

Moura Vogt (PPGE/UFPA, Pesquisadora), Danilo Araujo Fernandes (PPGE/UFPA, 

Pesquisador), Monica Yukie Kuwahara(PPGE/UFABC, Pesquisadora), Silvio Hong 

Tiing Tai (Pesquisador).  

Porto Alegre, 20 de Dezembro de 2022.  

 
1 O Qualis/Capes disponível na plataforma sucupira 2013-2016 será utilizado para avaliar a produção 
científica.  


