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EDITAL N o 09, de 11 de Dezembro de 2014. 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO PROGRAMA DE 

PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL  DE SÃO 
JOÃO DEL REI - UFSJ 

 
A Coordenadora do Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de 

São João Del-Rei (UFSJ) torna público aos interessados a abertura de uma vaga de bolsista 
para Estágio Pós-Doutoral vinculada ao Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES 
(PNPD/CAPES). 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, conforme Portaria n.º 086, de 03 de julho de 2013, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

 
 
 
MODALIDADES 
 

O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 
 
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 e/ou temporários poderão participar do processo sem prejuízo de 
suas atividades de docência, após autorização do Colegiado do Programa de Pós-Graduação. 
§ 3º Os candidatos aprovados deverão apresentar comprovação de afastamento da instituição 
de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 
§ 4º Os candidatos aprovados não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma 
instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 
 
Os interessados deverão escolher uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia da UFSJ (http://www.ufsj.edu.br/mestradopsicologia/) para candidatura e ter 
disponibilidade para docência em nível de Graduação e Pós-Graduação, como também para 
possível orientação de estudantes de pós-graduação. 
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EXIGÊNCIAS PARA CANDIDATURA 
 

I- Possuir o título de doutor, 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; 
II – Disponibilizar currículo atualizado 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, conforme Anexo III da Portaria 
CAPES nº.86/2013; 
 
 
INSCRIÇÕES 
 

Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar por email 
(mestradopsicologia@ufsj.edu.br) em formato PDF a apresentação de sua candidatura 
assinada ao Programa, acompanhada do Currículo Lattes e de um Projeto de Pesquisa. 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. Deverá ter no máximo 20 páginas, excluindo a folha de rosto e as referências. 
Também é exigido que o candidato redija uma declaração de ciência da Portaria CAPES 
nº.86/2013, que regulamenta o PNPD, e a concordância com as diretrizes nela explicitadas. A 
inscrição juntamente com a documentação exigida, deverá ser enviada por e-mail 
(mestradopsicologia@ufsj.edu.br) a partir do dia 11/12/2014 até o dia 18/12/2014. 

 
RESULTADOS 
 

Após a avaliação da documentação por comissão designada pelo Colegiado do Programa de 
Mestrado em Psicologia da USJ e os resultados serão divulgados por meio do site 
(http://www.ufsj.edu.br/mestradopsicologia/) no dia 19/12/2014.  

 
VIGÊNCIA 
 

A bolsa terá a vigência de 12 meses e atualmente o valor da mensalidade é de R$ 4100,00. 
 
 

São João del-Rei, 11 de Dezembro de 2014. 
 

 

_____________________________________ 
Profa. Dra. Marina de Bittencourt Bandeira 

Coordenadora do Programa de Mestrado em Psicologia 
Universidade Federal de São João Del-Rei 

 
 
 


