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Edital de Seleção para Bolsista de Pós-Doutorado (PNPD 2016/CAPES) 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações da 
Universidade Estadual de Santa Cruz torna pública a abertura de inscrições, de 11 a 31 de 
janeiro de 2016, para a seleção de 01 (um/a) bolsista em nível de Pós-Doutorado (PNPD) da 
CAPES/MEC, em conformidade com a Portaria CAPES Nº 086, 03/07/2013. 
 
1. REQUISITOS  
 
1.1 O candidato à bolsa do PNPD deve:  
• observar os requisitos estabelecidos na Portaria Nº 086, de 03 de julho de 2013, disponível 

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

• ter título de Doutor em Letras ou Áreas afins, desde que contemple linha(s) de pesquisa do 

PPGL Linguagens e Representações em sua formação;  

• desenvolver projeto de pesquisa em torno de temas pertinentes às linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações da UESC (de acordo com 

formulário disponível em http://propp.uesc.br/propp/formularios.php);  

• formar parcerias com docentes do Programa e/ou atuar em grupos de pesquisa; 

• atuar no contexto acadêmico nacional e/ou internacional, com publicações em livros, anais e 
em periódicos bem qualificados; organização e/ou participação em eventos de relevância 
regional, nacional ou internacional em sua área de atuação;  
 
• iniciar as atividades previstas tão logo seja aprovada a sua candidatura pela CAPES.  
 
1.2. As atividades principais previstas para o período de estágio pós-doutoral são:  
• realização de pesquisa de qualidade reconhecida nacional e/ou internacionalmente, em 
função do projeto apresentado, com divulgação gradual dos resultados em meios qualificados;  
 
• apresentação de palestras, minicursos, seminários e outras formas de participação em 
iniciativas acadêmicas de acordo com pesquisa em andamento e de outros temas pertinentes 
às linhas de pesquisa do PPGL Linguagens e Representações;  
 
• participação em atividades de ensino, por meio de colaboração em disciplinas em curso ou 
de oferecimento de disciplinas na graduação e na pós-graduação;  
 
• apresentação de relatórios semestrais das atividades desenvolvidas no Programa de  
Pós-Graduação em Estudos Literários em função do cronograma estipulado.  
 
2. BOLSA  
A Bolsa de Pós-Doutorado do PNPD, com duração inicial de 12 meses, podendo ser renovada 
por até 4 anos (observadas as modalidades previstas na referida Portaria CAPES, Nº 086, 
03/07/2013) e valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), será implementada e paga 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://propp.uesc.br/propp/formularios.php


diretamente pela CAPES ao bolsista, após aprovação do candidato indicado pelo Colegiado do 
PPGL Linguagens e Representações.  
 A bolsa será implementada até o dia 15 de março de 2015. 
 
3. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  
3.1 A inscrição deverá ser feita por meio de correio eletrônico para o endereço 
msletraslr@uesc.br, de acordo com as seguintes orientações: 
 
a) registrar, como assunto, os termos “INSCRIÇÃO PNPD”, até o dia 30 de janeiro de 2015;  
 
b) no corpo da mensagem, deverão constar os dados: 
- Nome: 
- Data de nascimento: 
- Nacionalidade/naturalidade: 
- Instituição em que obteve o título de Doutor/a e data da titulação: 
- Endereço para correspondência e confirmação de e-mail: 
- Linha de Pesquisa de interesse: 
 
c) em anexo, devem ser encaminhados os seguintes arquivos: 
- cópias da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor (com comprovação de estar 
quite com a justiça eleitoral); 
- quitação de serviço militar (para candidatos do sexo masculino até 45 anos de idade);  
- cópia do diploma de Doutorado;  
- currículo Lattes atualizado ou, no caso de candidato estrangeiro, modelo de currículo 
indicado pela CAPES preenchido (anexo III da referida portaria);  
- projeto de pesquisa pertinente a uma das linhas de pesquisa do PPGL Linguagens e 
Representações, com possibilidade de vinculação a projeto de docente permanente do 
Programa, com plano de atividades e cronograma para o período de um ano, a partir do início 
da implementação da bolsa.  
 
 
4. REGULAMENTO  
- Consultar o Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado no site:       
                                  http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 
  
 
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Área de Concentração do PPGL Linguagens e Representações: Estudos da Linguagem 
Linhas de Pesquisa:  
LINHA A - LITERATURA E CULTURA: REPRESENTAÇÕES EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
LINHA B – LÍNGUA/LINGUAGEM EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
Demais informações: consultar http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/ 
 
  
Ilhéus, 11 de janeiro de 2015. 
 
 
 
 

Zelina Márcia Pereira Beato 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações 
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