
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/REGIONAL JATAÍ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

EDITAL 02/2014

SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE
PÓS-DOUTORADO – PNPD

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de Goiás/Regional Jataí comunica aos interessados a abertura de uma vaga de bolsista
para  Estágio  Pós-Doutoral,  para  um  período  de  doze  meses  (podendo  haver
renovação),  vinculada  ao  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  da  CAPES
(PNPD/CAPES), conforme Portaria n. 086, de 03 de julho de 2013 e o presente edital.
O PNPD/CAPES é um programa de concessão institucional que financia estágios pós-
doutorais  em  Programas  de  Pós-Graduação  (PPG)  stricto  sensu  acadêmicos
recomendados pela CAPES. 

I - Serão considerados elegíveis os candidatos que se enquadrarem em uma das 
situações a seguir:

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

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

c)  Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 

§  1º  O  candidato  estrangeiro  residente  no  exterior  deverá  comprovar
endereço residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a”, sem
prejuízo  de  suas  atividades  de  docência,  após  análise  e  autorização  do
Programa de Pós-Graduação. 
§  3º  Os  candidatos  aprovados  na  modalidade  “c”  deverão  apresentar
comprovação  de  afastamento  da  instituição  de  origem,  por  período
compatível com o prazo de vigência da bolsa. 
§ 4º Os candidatos  aprovados na modalidade  “c” não poderão realizar  o
estágio  pós-doutoral  na  mesma  instituição  com  a  qual  possuem vínculo
empregatício. 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/Regional Jataí/UFG. Cidade Universitária BR 364,
km 193, nº 3800 - CEP 75801-615 - Bloco 05, Sala 23. http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br    e-mail:

mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com Telefone: (064) 3606-8200

mailto:mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com
http://www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br/


II – São exigências mínimas para a candidatura

a) Possuir o título de doutor em Educação, 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; 

b) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro,
currículo com histórico de registro de trabalhos científicos, no formato da plataforma
Lattes.

c) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

III - Inscrições

a) Para efetuar a sua inscrição, o candidato deverá encaminhar a apresentação de sua
candidatura ao Programa, destacando a linha de pesquisa do Programa para a qual está
se candidatando, acompanhada do  curriculum vitae em formato da Plataforma Lattes,
um Projeto de Pesquisa e declaração de ciência da Portaria  CAPES nº.86/2013, que
regulamenta o PNPD, e a concordância com as diretrizes nela explicitadas.

§  1º  Os  interessados  deverão  escolher  uma  das  linhas  de  pesquisa  do
Programa para candidatura,a ser informada no projeto de pesquisa e, uma
vez admitido, integrar-se-á a um dos Grupos de Pesquisa em atividade na
linha. 
§ 2º Posteriormente à sua aprovação e de acordo com o projeto de pesquisa
apresentado,  a  coordenação  do  PPGE/UFG/Regional  Jataí  indicará  um
professor do seu quadro permanente de professores para ser o supervisor do
estágio pós-doutoral. 

b) O projeto de Pesquisa deverá constar de: a) folha de rosto; b) resumo em (português e
inglês);  c)  introdução;  d)  objetivos;  e)  metodologia;  f)  resultados  esperados;  g)
cronograma; h) referências. 

§ 1º O projeto deverá ter no máximo 15 páginas, excluindo a folha de rosto
e as referências e deverá conter a indicação da linha a qual o proponente
pretende se vincular.

c) Declaração de ciência da Portaria CAPES nº.86/2013, que regulamenta o PNPD, e a
concordância  com as  diretrizes  nela  explicitadas,  assinada.  Diretrizes  disponível  em
<http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes>

d) Encaminhar cópia de dois textos principais publicados nos últimos dois anos.
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e) As inscrições, juntamente com a documentação exigida, deverão ser encaminhadas
até  o  dia  30  de  julho  de  2014  para  o  seguinte  endereço  eletrônico:
mestradoeducacao.ufg.jti@gmail.com

f)  Os  resultados  serão  divulgados  no  dia 15  de agosto  de  2014,  pelo  site:
www.mestradoeducacao.jatai.ufg.br

§ 1º Se não houver  candidatos, o edital ficará automaticamente prorrogado
até   30  de  agosto,  com resultados  finais  a  serem divulgados  até  05  de
setembro de 2014. 

g) Duas cópias de Curriculum Vitae necessariamente em formado da plataforma Lattes.

IV - Documentação a ser enviada no ato da inscrição:

a)  Cópia  do  diploma  de  doutorado,  ou  documento  que  comprove  a  conclusão  do
programa de doutoramento.*

b) Cópia do histórico escolar.*

c) RG e CPF para brasileiros*

d)  Certificado  de Reservista  ou de  dispensa de  incorporação,  para  pessoas  do  sexo
masculino, para brasileiros.*

e) Comprovante de votação na última eleição, para brasileiros.*

f) Cópia do passaporte, para estrangeiros*

g) Cópia do Curriculum Lattes dos últimos 5 anos.

h) Declaração de ciência da Portaria CAPES nº.86/2013, que regulamenta o PNPD*

i) Projeto de Pesquisa com indicação de linha de atuação*.

j) Cópia de dois textos principais publicados nos últimos dois anos*.

OBS: As cópias dos itens com * deverão ser digitalizadas e enviadas em PDF.

V - Atribuições do bolsista: 

a) Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação da comissão
coordenadora do Programa de Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60
(sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa; 
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b) Durante sua permanência no Programa o pós-doutorando bolsista deverá participar da
vida  acadêmica  do  PPGE/UFG/Regional  Jataí  em atividades  tais  como:  seminários,
bancas de dissertação e qualificação, palestras, ministrar disciplinas na graduação e/ou
pós-graduação em conjunto com o professor responsável pela mesma, orientar alunos de
graduação e de pós-graduação em nível de mestrado.

c) Engajar-se nas atividades do projeto de pesquisa ao qual seu plano de trabalho estiver
vinculado;

d)  Escrever,  pelo  menos  2(dois)  artigos  em revista  da  área  classificada  no  Qualis,
preferencialmente, entre os estratos A1 e B1;

e)  Toda  a  produção  intelectual  do  pós-doutorando,  durante  sua  permanência  no
Programa,  deverá  fazer  referência  à  sua  filiação  ao  PPGE/UFG/Regional  Jataí,  bem
como  aquelas  produções  que  resultarem  de  pesquisas  iniciadas  e  concluídas  na
Regional.

f)  Restituir  a  CAPES  os  recursos  recebidos  irregularmente  quando  apurada  a  não
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior,
circunstância  alheia  a  sua  vontade  ou  doença  grave  devidamente  comprovada  e
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação
pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

1§ É vedado o acúmulo de bolsa da CAPES em qualquer modalidade,  de
outra  agência  de  fomento  pública,  nacional  ou  internacional,  empresa
pública  ou  privada,  ou  ainda  com  o  exercício  profissional  remunerado,
ressalvadas  as  exceções  previstas  para  aqueles  que  trabalham  como
professores substitutos no Ensino Superior. 

VI - Os critérios para a seleção serão os seguintes: 

a) Mérito do projeto de pesquisa 

b) Aderência do projeto a uma das linhas de pesquisa do Programa  UFG/Regional Jataí
e projetos de pesquisa dos docentes do Programa. 

c) Curriculum Vitae do candidato.

d) A Nota Final do candidato,  na escala de 0 (zero) a 10 (dez),  será composta pela
média aritmética das notas obtidas em cada uma das avaliações. 
 
e) Serão considerados classificados os candidatos que alcançarem média final mínima
7,0 (sete). 
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VII – Recursos

a) O candidato poderá interpor recurso junto à comissão de seleção do programa em até
24 horas da divulgação do resultado, por meio de carta assinada, digitalizada e enviada
para o e-mail do programa.

b) Em até 24 horas o recurso será respondido ao candidato, por correio eletrônico e
classificação final será divulgada no site do programa.

Jataí,   09  de julho de 2014.

Prof. Dr. Ari Raimann
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação - 

Mestrado UFG/Regional Jataí
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