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Seleção para bolsistas PNPD/Capes junto ao PPGAS/Museu
Nacional/UFRJ - substituição de bolsistas - 2019
Informações gerais
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ abre
seleção para indicar um bolsista de pós-doutorado no âmbito do programa PNPD da
CAPES.
O regulamento referente às bolsas PNPD está disponível na pagina da CAPES referente
ao PNPD (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) e é indispensável
que os candidatos leiam atentamente o regulamento (Portaria CAPES nº. 86/2013) ali
disponível.
A seleção estará aberta para portadores de diploma de doutorado em Antropologia ou
áreas afins. O período de inscrição vai de 6 de fevereiro ao dia 18 de fevereiro de 2019,
através de formulário acessível na homepage do PPGAS/MN a partir de 6 de fevereiro,
por meio do qual será possível anexar toda a documentação necessária, necessariamente
digitalizada em formato PDF. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de março
de 2019.
Documentação necessária para a inscrição (digitalizada em formato PDF)
- Ficha de inscrição através de formulário disponível na homepage do PPGAS/MN a
partir de 6 de fevereiro de 2019
- Diploma de doutorado ou, ata de defesa ou declaração de defesa emitida pelo
Programa de Pós-Graduação;
- Currículo Lattes;
- Até três publicações que o candidato considere mais relevantes;
-Projeto de pesquisa de até 5 páginas (sem contar a bibliografia) em fonte Times New
Roman 12, espaço 1,5, margens 2,5, mais bibliografia;
- Plano de trabalho de até 5 páginas em fonte Times New Roman 12, espaço 1,5, margem
2,5, contendo: a)Perspectivas de colaboração e interlocução com linhas de pesquisa do
PPGAS e com núcleo(s)/grupo(s) de pesquisa sediado(s) no PPGAS; b) Possibilidades de
colaboração e interlocução com centros de pesquisa fora do PPGAS, no Brasil ou no
exterior, quando pertinente.
Comissão de Seleção
A seleção será realizada por uma comissão formada, após a finalização das inscrições,
por quatro docentes do PPGAS indicados pela Coordenação do Programa e Comissão de
Ensino, sendo três efetivos e um suplente. Serão excluídos da possibilidade de compor a
comissão de seleção os docentes que tenham sido orientadores de doutorado de
candidatos inscritos.
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Processo de seleção
A seleção será realizada em única etapa:
- Análise de currículo, projeto e plano de trabalho.
Os três itens terão o mesmo peso na avaliação.
A critério da comissão, os candidatos poderão ser convocados para uma entrevista para
esclarecimentos a respeito do currículo, do projeto ou do plano de trabalho.
Não serão atribuídas notas numéricas, apenas a ordem de classificação.
Os resultados serão divulgados na homepage do PPGAS/MN no dia 13 de março de 2019
às 16h.
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