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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

MODALIDADE PNPD/CAPES 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade 

Federal de Alagoas (PPGLL/Ufal), no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com a Portaria Capes nº 086, de 3 de julho de 2013, que regulamenta o Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), torna pública a abertura de processo seletivo para 

a seleção de 01 (um) bolsista em nível de Pós-Doutoramento, o qual será regido pelas 

normas mencionadas a seguir: 

 

Art. 1º-  DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas entre os dias 25 de maio a 

25 de junho de 2018. 

§ 1 – As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, na secretaria do PPGLL, no horário 

de 9h às 11h. 

§ 2 - O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

 formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado (ver Anexo); 

 cópia do currículo Lattes atualizado ou, no caso de candidato(a) estrangeiro(a), 

currículo preenchido em conformidade com as orientações da Portaria Capes nº 

086/2013, no disposto no Art. 5º; 

 cópia da carteira de identidade e CPF, ou documento equivalente no caso de 

candidato(a) estrangeiro(a); 

 cópia do diploma do curso de Doutorado em área compatível com as linhas de 

pesquisa do PPGLL, em curso avaliado pela Capes e reconhecido pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, sua 

adequação será avaliada pela Comissão Examinadora; 

 projeto de pesquisa a ser desenvolvido no período de vigência da bolsa, o qual 

deve vincular-se obrigatoriamente a uma das linhas de pesquisa do PPGLL e 



fazer a indicação de um possível supervisor do projeto entre os docentes 

vinculados à linha de interesse, acompanhado de cronograma de atividades no 

período de 12 (doze) meses. 

§ 3 – Os candidatos não selecionados poderão retirar o material impresso encaminhado 

para a seleção no período de 01 a 30 de agosto de 2018. Após esse período o material 

será destruído.  

 

Art. 2º-  DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

Poderão candidatar-se à bolsa: 

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

vínculo empregatício; 

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

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

superior ou instituições públicas de pesquisa. 

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

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2 - 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. 

§ 3 - Os candidatos aprovados na modalidade “c” não poderão realizar estágio pós-

doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

Art. 3º - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Do(a) candidato(a) a bolsista exige-se: 

 possuir título de doutor quando da implementação da bolsa, obtido em curso 

avaliado pela Capes e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido 

em instituição estrangeira, este será avaliado pela Comissão Examinadora; 

 disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

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

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

acadêmico, conforme disposto no Art. 5º da Portaria Capes nº 086/2013; 

 não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 



 estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto conforme estabelecido pelo 

Programa. 

 

Art. 4º – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) BOLSISTA 

Do(a) bolsista exige-se: 

 elaborar Relatório de Atividades Anual, a ser submetido à aprovação do 

supervisor do projeto e do Colegiado do Programa, e encaminhar Relatório Final 

em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa; 

 dedicar-se às atividades do projeto de pesquisa no qual estará inserido; 

 restituir à 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; 

 não estar recebendo bolsa de qualquer modalidade de outro programa da Capes, 

de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, empresa pública 

ou privada, ou ainda com exercício profissional remunerado, ressalvadas as 

exceções previstas no Art. 2º da Portaria Capes nº 086/2013 ou expressa 

permissão em norma específica baixada pela Capes; 

 atuar 40 horas semanais, sendo 30 horas em atividades de pesquisa e 10 horas 

em atividades de docência. 

Parágrafo único – A supervisão das atividades do bolsista será feita do professor 

responsável pelo projeto, em primeira instância, e, em segunda instância, pelo 

Colegiado do PPGLL. 

 

Art. 5º – DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

As propostas serão avaliadas por uma Comissão Examinadora composta por docentes 

do PPGLL. A avaliação seguirá os seguintes procedimentos e etapas: 

I - Homologação das propostas, em cumprimento aos requisitos deste Edital e da 

Portaria Capes nº 086/2013; 

II - Análise dos currículos e projetos dos(as) candidatos, de caráter eliminatório e 

classificatório; 



III - Entrevista com os(as) candidatos(as) aprovados na etapa anterior e arguição dos 

respectivos projetos de pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório. Em caso de 

candidato(a) residente fora do estado de Alagoas, a entrevista poderá ser realizada via 

Skype ou outra forma de vídeo conferência. 

 

Art. 6º – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

O processo de avaliação das propostas e seleção do(a) bolsista obedecerá o seguinte 

cronograma de execução: 

ATIVIDADES/ ETAPAS  DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de inscrições  25 de maio a 25 de junho de 2018  

Homologação das propostas  28 de junho de 2018  

Resultado da análise dos currículos e 

projetos e divulgação do calendário de 

entrevistas  

06 de julho de 2018 

Entrevistas e arguição dos projetos  10 a 12 de julho de 2018 

Publicação do resultado final  13 de julho de 2018 

    

Art. 7º – DA BOLSA 

O(A) candidato(a) selecionado(a) terá Bolsa de Pós-Doutorado do PNPD, com valor 

mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), a ser implementada e paga diretamente 

pela Capes. 

§ 1 -  A duração da bolsa para o(a) bolsista na modalidade “a” e “b” será de doze (12) 

meses, podendo ser renovada uma vez mais, num total de 24 meses. 

§ 2 -  A duração da bolsa para o(a) bolsista na modalidade “c” será de doze (12) meses, 

sem possibilidade de renovação. 

§ 3 -  A bolsa poderá ser cancelada pela Capes ou pelo PPGLL a qualquer tempo por 

infringência à disposição do Regulamento disposto na Portaria Capes nº 086/2013, 

ficando o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, 

de acordo com a legislação federal vigente, e impossibilitando de receber benefícios por 

parte da Capes pelo período de até 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais. 

§ 4 - O(A) bolsista poderá ser substituído no PPGLL, a qualquer tempo, em casos de 

desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização da vigência 

da bolsa ou projeto. 



§ 5 - A substituição de bolsista requererá a apresentação de Relatório de Atividades 

referente ao tempo de vigência da bolsa. 

§ 6 – Em todos os casos, o/a bolsista está sujeito à Resolução 004 de 2016 (sugere-se 

consultá-la no site do Programa: http://ppgllletras.wixsite.com/ppgll-fale-ufal/blank-

n8dqu).  

 

Art. 8º – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Recomenda-se a consulta ao Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado no 

site http:/www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora e, se necessário, 

encaminhados ao Colegiado do Curso. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Maceió, 22 de maio  de 2018. 

 

 

 

 Profa. Dra. Telma Moreira Vianna Magalhães 

 Coordenadora do PPGLL-Ufal 
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Formulário de inscrição para seleção de bolsista PNPD/CAPES 
Edital nº 01/2017/PPGLL/FALE/UFAL 

 
Ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística da 
Universidade Federal de Alagoas, 
Venho através deste formulário solicitar a inscrição no processo seletivo de 01 
(uma) bolsa de Pós-Doutorado PNPD/CAPES, conforme o Edital nº 
01/2017/PPGLL/FALE/UFAL. Assumo inteira responsabilidade sobre as 
informações prestadas. 
 

Nome:             

             

CPF:              

RG (ou documento equivalente):         

Instituição de doutoramento:          

             

Ano de término:            

Área de formação:           

Telefone(s):             

e-mail(s):             

Endereço residencial:           

             

             

     ,  de    de 2017. 

 

          

Assinatura do(a) candidato(a) 


