
Edital Nº 1/2017 – Bolsista PNPD/PPHIST 

 

 
O Programa de Pós-Graduação em História – PPHIST/UFPA está recebendo inscrições  

para selecionar 1 (um) recém-doutor para desenvolver atividades de ensino e pesquisa  

como bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD 2017. 

 
1. Condições e modalidades de bolsa 

O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil e 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. 

O candidato não pode ser aposentado ou estar em situação equiparada. A bolsa 

PNPD/CAPES consiste no pagamento de mensalidades no valor de R$ 4.100,00 

diretamente ao (à) bolsista em conta corrente do Banco do Brasil. 

 
2. Obrigações do (da) bolsista selecionado 

2.1. O (A) bolsista desenvolverá atividades de docência e pesquisa no âmbito da graduação 

e da pós-graduação em História na Universidade Federal do Pará – UFPA; 

2.2. O (A) bolsista deverá publicar anualmente resultado da pesquisa em periódico 

indexado na base Qualis. 

 
3. Duração da bolsa 

Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do item 1, o período de duração da 

bolsa será de 12 (doze) meses, podendo depois ser renovada anualmente até atingir o limite 

máximo de 60 (sessenta) meses. 

Para os candidatos aprovados na modalidade “c” do item 1, o período máximo de duração 

da bolsa será de 12 (doze) meses, sem possibilidade de renovação. 

 
4. Documentação necessária para a inscrição (deverá ser enviada digitalizada) 

a) Ficha de inscrição preenchida; 

b) Cópia do Diploma de Doutorado obtido em programa de pós-graduação credenciado pela 

CAPES. No caso de estrangeiros deverá ser autenticado pelo consulado brasileiro no país  

de origem; 



c) Cópia dos Históricos da Graduação e Pós-Graduação (mestrado e doutorado ou 

doutorado direto); 

d) Currículo Lattes atualizado obtido na Plataforma Lattes (www.cnpq.br), ou, se 

estrangeiro, currículo com histórico completo; 

e) Cópia da carteira de identidade e do CPF ou do passaporte; 

f)  Proposta de pesquisa de até 15 páginas com bibliografia (Times New Roman 12, espaço 

1,5,margens 2,0), explicitando sua aderência a uma das linhas de pesquisa do PPHIST. 

 

5. Período de Inscrição 

A inscrição do candidato deverá ser feita via e-mail no período de 6 a 17 de fevereiro de  

2017, na secretaria do PPHIST pessoalmente  na Universidade Federal do Pará, Campus 

Universitário do Guamá, Av. Augusto Corrêa nº 01, Belém, PA – CEP 66075-110 – prédio 

do Laboratório de História/IFCH, Térreo, Secretaria de Pós-graduação em História – no 

horário de 9 às 12 horas. Ou pelo correio eletrônico: pphist@ufpa.br com a seguinte 

identificação EDITAL PNPD PPHIST/UFPA – 2017 – (NOME DO CANDIDATO). 

 
6. Seleção 

O processo de seleção compreenderá análise do currículo dos candidatos, considerando sua 

formação acadêmica, publicações e adequação de sua proposta de trabalho a uma das linhas 

de pesquisa do PPHIST. Será indicado para receber a bolsa PNPD o candidato que, 

preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela 

comissão avaliadora. 

A comissão avaliadora será composta pelos seguintes docentes: 

Aldrin Moura de Figueiredo 

Márcio Couto Henrique 

Nelson Sanjad 

 
7. Divulgação dos resultados 

O resultado final da seleção será divulgado na página do PPHIST (www.ufpa.br/pphist) até 

o dia 22 de fevereiro de 2017. 

 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Pará, 

 

 

Cristina Donza Cancela 

 

03 de fevereiro de 2017. 
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