
EDITAL nº 03/2017 – Programa de Pós Graduação em Po líticas 
Públicas/UFPR 

Processo Seletivo para BOLSA PNPD/Pós-Doc 
 

1. DO OBJETO 
 
Oferta de (01) uma vaga de bolsista de pós-doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas, com duração de 12 meses e 
implantação a partir de março de 2018, podendo ser renovada por 
mais 12 meses. 
 
2.     DA INSCRIÇÃO 
 
Para a inscrição, de acordo com a Resolução UFPR-CEPE 65-09, art. 
35, devem ser enviados, pelo candidato, via email, para a Secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
(politicaspublicas@ufpr.br), os seguintes documentos: 
 
2.1. Ficha de inscrição (baixe o formulário no formato Word docx ou 
em formato aberto odt); 

 
2.2. Documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e do CPF e, se 
for estrangeiro, cópia da folha de identificação do passaporte; 

 
2.3. Curriculum vitae modelo da base Lattes do CNPq em 01(uma) via. 

 
2.4. Projeto de pesquisa (detalhes no Anexo). 

 
2.5. Proficiência em língua portuguesa mediante aprovação em teste 
oficialmente reconhecido pelo MEC, o Celpe-Bras - Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros, no caso de candidato 
estrangeiro. Mais informações na página do MEC e no Manual do Examinado. 
 
3. DAS VAGAS 

 
3.1. O preenchimento da vaga está condicionado ao atendimento, pelos 
candidatos, dos requisitos exigidos do processo seletivo com a qualidade 
requerida. 
 



3.2– O candidato indicado para recebimento da bolsa de pós-doutorado deverá 
atender aos seguintes requisitos: 

 
a) ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, será concedido um 
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para que o mesmo decida pela opção 
de obter visto permanente no País; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

e) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 

f) ter obtido o título de doutor há, no máximo 5 (cinco) anos, quando da 
implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 
este deverá ser reconhecido e validado, conforme dispositivo legal; 

g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes 

 
4. DO PROCESSO SELETIVO  

 
O processo seletivo compreende duas fases, sendo cada uma eliminatória:  
 
i.   Análise de projeto de pesquisa (peso 1/2); 

ii.  Análise de currículo (peso 1/2); 

 
4.1. FASE 1. Análise do projeto de pesquisa 

 
4.1.1. O projeto de pesquisa deve ser elaborado de acordo com o modelo em 
anexo e apresentar nível técnico compatível com o pleito. É fundamental que 
o tema do projeto tenha aderência com as linhas de pesquisa dos 
professores do programa, disponíveis para orientaçã o em 2018. As 
mesmas estão indicadas nos seguintes links: Temas de pesquisa - Linha 
TRS e Temas de Pesquisa - Linha EPENGG 

 
4.1.2. Os projetos serão avaliados pela Comissão de Seleção do Programa de 
Pós-graduação em Políticas Públicas; 



 
4.1.3. Inscrições com projetos que não satisfaçam as exigências indicadas no 
item 4.1.1. não serão homologadas pela Comissão. 

 
4.2. FASE 2. Análise do currículo 

 
4.2.1. O Curriculum Vitae do candidato deve seguir o modelo da base Lattes do 
CNPq e comprovar aspectos da formação acadêmica e da produção 
bibliográfica e técnica dos últimos cinco anos.  

 
5. DO CRONOGRAMA 

 
5.1. Inscrições: até às 23:59h do dia 31 de janeiro de 2018. 

5.2. Publicação do resultado: a partir de 10 de fevereiro de 2018. 

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1.  Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 

 
 

Curitiba, 13 de Dezembro de 2017. 


