Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Faculdade de Comunicação Social
Programa de Pós-Graduação em Comunicação

EDITAL 001/2017
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSA PÓS-DOUTORADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES)
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(PPGCom/UERJ) informa que está aberto o período de inscrição para seleção de um (1) bolsista
pesquisador nível de pós-doutorado, no âmbito do Programa Nacional de Pós-doutoramento da
CAPES (PNPD), regido pela Portaria CAPES n° 86 de 03 de julho de 2013 (disponível em:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).
DA CANDIDATURA
O candidato selecionado será integrado às atividades do PPGCom durante o período de vigência
da bolsa, e para isso deverá ter dedicação exclusiva e atender aos dispositivos da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro.
DA INSCRIÇÃO
O período de inscrições: de 01/06/2017 a 30/06/2017.
O candidato deverá realizar sua inscrição encaminhando os documentos exigidos em uma das
três modalidades: por e-mail, por correspondência ou presencialmente.
Os documentos deverão ser enviados por Correspondência Registrada com Aviso de
Recebimento ou entregues de segunda à quinta das 14h às 18h, na Secretaria do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação, localizada à Rua São Francisco Xavier, 524, 10º andar, sala
10.121, bloco F, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20550-900, sendo
considerado o carimbo da postagem até o dia 30/06/2017 como data-limite.
Em caso de greve da ECT, recomenda-se o uso de uma das empresas particulares de entregas
de documentos em território nacional.
Em caso de inscrição por e-mail, a documentação exigida deverá ser encaminhada em formato
PDF para o endereço ppgcomunic@gmail.com com o assunto da mensagem “PPGCom PNPD
2017”, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 30/06/2017, sendo que o Programa não se
responsabiliza por eventuais falhas de rede na transmissão das inscrições.
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
O candidato deverá providenciar a seguinte documentação:
I) Currículo Lattes atualizado;
II) Cópia do documento de identidade;
III) Cópia do diploma de Doutorado devidamente registrado (ou Ata e declaração de defesa de
tese) de IES reconhecida pela CAPES;
IV) Projeto de Pesquisa com Plano de Trabalho, que inclua pesquisa vinculada a uma das linhas
e grupo de pesquisa do Programa, atividades de pesquisa e integração entre graduação e
pós-graduação;
V) Carta (1 página) com os seguintes dados: nome, titulação (formação e instituição) endereço
residencial e eletrônico (e-mail), contatos telefônicos (celular e residencial) e uma breve
justificativa da escolha de inserção no PPGCOM seguido da indicação de um professor - do
quadro permanente do Programa - como possível Supervisor.
DAS VAGAS
(1)

UMA vaga para o Processo Seletivo de 2017.

- O candidato selecionado assumirá a vaga disponível a partir de 01/08/2017;
- A bolsa deve ser renovada anualmente, nas condições estabelecidas pela CAPES e pelo
PPGCom;
- A previsão de término da bolsa é de no máximo 30 meses.
DA SELEÇÃO
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - UERJ designará uma Comissão
de Seleção que analisará as candidaturas avaliando: trajetória acadêmico-científica do
pleiteante, produção intelectual acumulada nos últimos cinco anos, aderência do Plano de
Atividades à área de concentração e às linhas de pesquisa do Programa.
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O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:
1) Inscrição dos candidatos no período entre 1 e 30 de junho de 2017;
2) Análise dos Projetos de Pesquisa, Currículos Lattes e documentos entre 1 e 16 de julho
de 2017;
3) Resultado da análise dos Projetos de Pesquisa, Currículos Lattes e documentos, 17 de
julho de 2017;
4) Avaliação oral com os candidatos selecionados, 20 de julho de 2017 das 10 às 18hs. Os
candidatos serão informados via e-mail, publicação no site (disponível em:
http://www.ppgcom.uerj.br) e mural do PPGCom sobre horário e local da prova oral.
5) Resultado final do processo seletivo, 21 de julho de 2017.
DA ATUAÇÃO
O candidato selecionado para o Estágio Pós Doutoral do PPGCOM/UERJ deverá se envolver em
atividades de pesquisa, de ensino e acadêmicas dos Cursos de Mestrado e de Doutorado e/ou
no Curso de Graduação em Comunicação Social da UERJ, conforme o período de duração do seu
estágio, nas modalidades previstas na Portaria n° 86 de 03 de julho de 2013 (disponível em:
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).
DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 21/07/2017, no site do PPGCom
(disponível em: http://www.ppgcom.uerj.br) e no mural das dependências do PPGCom, e do
mesmo não caberão recursos.
A bolsa tem previsão de implementação a partir do mês de agosto/2017, seguindo os trâmites
da UERJ e ficando condicionada à liberação dos recursos pela CAPES.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição neste processo seletivo implica no conhecimento e na aceitação pelo candidato das
normas estabelecidas neste edital e na Portaria CAPES n° 86 de 03 de julho de 2013, das quais
não poderá alegar desconhecimento.
A Comissão de Seleção é soberana quanto a avaliação dos candidatos e a atribuição da
pontuação, sendo os resultados finais homologados pelo Colegiado do Programa.
Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do
Programa Pós-Graduação em Comunicação. Mais informações ou esclarecimentos de dúvidas
sobre as inscrições e o processo seletivo poderão ser obtidas através do e-mail:
ppgcomunic@gmail.com
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