Edital 02/2017
SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia, da Universidade Federal do Pará
(PPGA/UFPA), declara que estão abertas as inscrições, de 26 de Setembro a 03 de Outubro de
2017, para o processo seletivo para o preenchimento de 1 (uma) vaga de Bolsista do Programa
Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES na área de BIOANTROPOLOGIA para atuar na
docência, pesquisa, extensão e inovação, considerando a Portaria da CAPES n. 086, de 03 de
julho de 2013.
O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais.
Para esclarecimentos sobre o PNPD, deve-se consultar a página da Capes:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
Para informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Antropologia, deve-se consultar o
site:http://ppga.propesp.ufpa.br/index.php/br/
O/A candidato/a selecionado/a deverá residir em Belém, Pará, durante todo o período de
vigência da bolsa, com regime de dedicação exclusiva ao Programa de Pós-Graduação em
Antropologia, sem a possibilidade de exercício concomitante de outras atividades
profissionais, conforme Portaria supracitada.
Requisitos:
1. Possuir título de Doutor (no Brasil ou exterior) em Antropologia ou áreas afins no
campo da bioantropologia;
2. Possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq, se brasileiro, ou currículo no modelo
do edital do PNPD, no caso de estrangeiro, conforme Portaria supracitada;
3. Não estar aposentado/a.
Documentos necessários para inscrição:
1. Cópia do documento de identidade ou passaporte;
2. Carta de apresentação demonstrando afinidade acadêmica com o tema da bolsa e
interesse em realizar o pós-doutorado no PPGA na área de Bioantropologia, anexando
as informações de residência e contato;
3. Projeto de Pesquisa em Bioantropologia a ser desenvolvido durante o período de
vigência da bolsa. A bolsa tem duração de 06 (seis) meses;
4. Curriculum Vitae/Lattes.
As inscrições e envio de documentos devem ser feitos pelo e-mail do Programa de PósGraduação em Antropologia: ppgacampos@ufpa.br

Av. Augusto Corrêa, Nº 01 – Guamá - 66.075-110 – Belém – Pará – Brasil
Fone/Fax: (55) 91 3201-8327 / ppgacampos@ufpa.br

ETAPAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção de candidatos/as à Bolsa de PNPD em Bioantropologia será feita em duas etapas, a
saber:
1. Etapa eliminatória: análise da carta de apresentação visando reconhecer o histórico
do/a candidato/a no campo da bioantropologia e suas possíveis contribuições de
pesquisa, ensino e extensão junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia,
bem como a disponibilidade para o regime de dedicação exclusiva para a realização do
Pós-Doutorado junto ao Programa (máximo 5 laudas).
2. Etapas classificatórias:
a. Análise do projeto de Pesquisa em Bioantropologia, considerando: clareza na definição
dos objetivos e metodologia sobre problema relevante para o tema da bolsa; e
possibilidade de execução pelo período de vigência da bolsa. Esta prova tem peso 2 na
média classificatória;
b. Análise do Curriculum Vitae/Lattes, com pontuação pautada na tabela do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH/UFPA), que deverá ser preenchida pelo/a
candidato/a, disponível em: http://ifch.ufpa.br/images/documentos/documentosifch/TABELA-DE-PONTUACAO-DO-IFCH.pdf
Esta prova tem peso 1 na média classificatória.
Classificação Final
A classificação final será dada pela média das notas obtidas nas etapas classificatórias, cada
uma com conceito e peso variado.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A divulgação do resultado do processo de seleção será feita pela Secretaria do PPGA até o dia
09 de Outubro, por ordem de classificação. Em caso de necessidade a Comissão poderá pedir
documentação complementar.
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