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SELEÇÃO DE BOLSA PNPD-CAPES SELEÇÃO DE CANDIDATO A UMA (01) 

VAGA DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO DA 

CAPES (PNPD) NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

HISTÓRIA DA UFCG, em conformidade com a Portaria CAPES Nº 086/2013.  

 

Local: PPGH – Universidade Federal de Campina Grande  

A seleção do candidato à bolsa PNPD deverá ser realizada conforme pré-requisitos 

abaixo:  

Requisitos para os candidatos à bolsa:  

a) Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; 

b) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;  

c) docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa/ensino, desde que afastados da instituição 

de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

e) Possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do Plano 

de Trabalho;  

f) Dedicar-se integralmente às atividades do projeto no âmbito do PPGH;  

g) ter título de Doutor em História ou em Educação; ou graduação em História e 

doutorado em áreas afins, quando da implementação da bolsa, 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; 



h) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

i) Estar de posse do seu diploma de doutorado ou ATA de DEFESA (a ata tem validade 

de 12 meses, a contar do dia da defesa). Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme dispositivo 

legal;  

j) Ter seu currículo atualizado e disponível 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. 

l) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto assim que o resultado da seleção 

for divulgado.  

m) Apresentar Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho de estágio pós-doutoral; 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.  

Perfil dos bolsistas a serem selecionados: 

 a) Possuir título de doutor há menos de 05 anos (cinco anos), quando da implementação 

da bolsa, no caso de proposta aprovada. Ser doutor sem vínculo empregatício (efetivo 

ou substituto) será condição para priorização da concessão de bolsa; 

 b) Dedicar-se integralmente às atividades programadas pelo PNPD com ênfase na área 

de concentração de História, Cultura e Sociedade.  

c) O candidato deverá ter experiência, trabalhos publicados ou tese/dissertação 

defendidas na área do subprojeto;  

e) Não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de 

fomento nacional; 

 

INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS À BOLSA  

Período de Inscrição Dias 01 a 09 de novembro de 2016.  

Homologação das inscrições: 11 de novembro de 2016. 

Para realizar a inscrição o candidato deverá enviar, em dois arquivos formato pdf, 

para o e-mail ppgh@ufcg.edu.br os seguintes documentos:  

Arquivo I 

- Ficha de inscrição preenchida (Anexo I) –  

- Histórico escolar de Doutorado;  

- Diploma de título de Doutor ou ATA da Defesa de Doutorado.  

- Plano de Trabalho e do projeto de pesquisa a serem desenvolvidos no PPGH, na área 

de História, Cultura e Sociedade (esse plano deve conter o detalhamento de atividades 

que serão desenvolvidas durante o primeiro ano de vigência da bolsa: disciplinas a 



serem ministradas em uma das linhas de pesquisa do PPGH; aulas no curso de 

graduação da Unidade Acadêmica de História; participação em bancas de qualificação e 

defesa de dissertações; organização de publicações com os professores do PPGH; e 

demonstração de possível engajamento e colaboração em grupos de estudos/pesquisa).  

- Cópia do RG e do CPF do candidato à bolsa. 

Arquivo II 

Currículo Lattes atualizado com cópia dos comprovantes da produção entre agosto de 

2013 e outubro de 2016. 

Documento comprobatório de afastamento da IES de origem, no caso de candidatos 

com vínculo empregatício em instituições de Ensino Superior ou demais Instituições 

Públicas de pesquisa/ensino. 

Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que 

apresentarem a documentação exigida dentro do prazo previsto do presente Edital. O 

candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de 

todas as informações prestadas.  

DA SELEÇÃO  

A seleção do candidato será realizada por comissão constituída por professores do 

PPGH.  

Programação: Análise do Currículo, do Plano de trabalho, do Projeto e Entrevista.  

Data e local: as entrevistas serão realizadas no dia 22 de novembro, na Sala 101 do 

Prédio do CH, no período da manhã. 

RESULTADO E DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os resultados serão publicados na página virtual do Programa de Pós-Graduação em 

História (www.ufcg.edu.br/~historia) e na página virtual da UFCG no dia 24 de 

novembro de 2016. O candidato selecionado terá até o dia 01 de dezembro para 

apresentar-se com a documentação exigida para preencher e assinar os formulários da 

Bolsa. 

O Coordenador do Programa poderá entrar em contato com o candidato selecionado 

através de e-mail ou telefone.  

O período de duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente 

até atingir o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses.  

Portaria CAPES: 

 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Re 

gulamento_PNPD.pdf  

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail ppgh@ufcg.edu.br  

 

Iranilson Buriti de Oliveira Coordenador do PPGH 



 
Anexo I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Candidatura ao PNPD/CAPES/UFCG/PPGH MODALIDADES (de acordo com a 
Portaria n. 086, da CAPES): 
 
[ ] sem vínculo empregatício, residente no país  
[ ] sem vínculo empregatício, residente no exterior 
[ ] com vínculo empregatício, sendo docente de instituição de ensino superior.  
 
 
DADOS PESSOAIS  
Nome: _________________________________________________________ 
Naturalidade ____________________ Nacionalidade: ___________________ 
Data de nascimento: ________________ CPF: _________________________ 
Identidade: _____________________ Órgão Expedidor: __________________  
 
CONTATOS  
 
Endereço: _______________________________________________________ 
Cidade / Estado: _____________________________ CEP: _______________ 
Telefone: ( )________________ Celular: ( ) ____________________________ 
E-mail: _________________________________________________________ 
 
 
DADOS ACADÊMICOS 
 
Curso de Doutorado: ______________________________________________ 
Título da Tese: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Universidade: _____________________Início:__________ Término: _______  
 
SOBRE SELEÇÃO 
Título do Plano de Trabalho: 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________  
 
Declaro estar ciente de todos os critérios e normas de seleção estabelecidos e divulgados no 
Edital 02/2016 do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 
Campina Grande e da Portaria CAPES 86/2013. 

 
Data e Local:  

Assinatura do candidato 
 


