
 

 
 

 

EDITAL N°. 012/2013 – PPGL/UERN 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-

DOUTORADO (PNPD/CAPES) 
 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, torna pública a seleção de bolsista para estágio pós-doutoral a ser realizado no Programa de 

Pós-Graduação em Letras, do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), conforme a Portaria CAPES 086 de 03 de 

julho de 2013 que regulamenta o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) e de acordo com o presente 

EDITAL. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A seleção será realizada sob a responsabilidade da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL). 

1.2. O candidato selecionado deverá trabalhar em uma das duas linhas de pesquisa do PPGL: 

 Discurso, memória e identidade: Estudos da relação entre discurso, memória e identidade, 

investigando o sentido em diferentes campos discursivos, preferencialmente o literário, o midiático e 

o acadêmico, em diversos contextos sócio-históricos de produção. 

 Texto, ensino e construção de sentidos: Estudos da organização, da constituição de sentidos e do 

ensino-aprendizagem do texto em diversos contextos de uso da língua. 

1.3. Ao candidato aprovado será atribuída bolsa concedida pela CAPES. 

 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Será disponibilizada 01 (uma) vaga para ingresso com bolsa de estudos do Programa Nacional de 

Pós-Doutorado (PNPD/CAPES). 

 

 

3. DAS MODALIDADES 

 

3.1. Os candidatos deverão 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. 

 

 

4. DOS REQUISITOS 

 

4.1. Dos candidatos à bolsista exige-se: 

 Possuir o título de doutor em Letras ou áreas afins; 

 Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
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 Não possuir vínculo empregatício com a UERN; 

 Estar quite com obrigações militares e eleitorais. 

 Estar afastado da instituição de origem no caso de candidatos aprovados na modalidade “C”. 

 Estar autorizado pela Coordenação do PPGL no caso de candidatos aprovados na modalidade “A”, 

que exercem atividades como professor substituto. 

 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

 

5.1. São atribuições do bolsista pós-doutoral: 

 Exercer atividades de ensino e pesquisa na graduação e pós-graduação; 

 Participar de bancas de exames de qualificação e defesas de dissertação de alunos do PPGL; 

 Apresentar os resultados os resultados de sua pesquisa em eventos acadêmico/científicos da área; 

 Publicar resultados da pesquisa em forma de artigos em periódicos, livros e anais de eventos; 

 Elaborar Relatório de Atividades Anual e de Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da bolsa. 

 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1.  Ao realizar sua inscrição o candidato afirma conhecer e concordar plenamente com a Portaria 

CAPES 086 de 03 de julho de 2013 e seus respectivos anexos e com o presente EDITAL. 

6.2.  As inscrições serão feitas por correio eletrônico ou na secretaria do PPGL, no período de 

18/11/2013 a 27/11/2013.  

6.3. Não serão aceitas inscrições em datas divergentes. 

6.4. O horário de funcionamento da secretaria do PPGL é de 7h30min às 11h30min e das 14h às 17h 

(horário local). 

6.5. As inscrições por correio eletrônico deverão ser enviadas para o e-mail 

mestrado.letras.pferros@gmail.com, indicando como assunto da mensagem “PNPD – Inscrição”, e 

contendo a documentação exigida em anexo. 

6.6. Mensagens com assunto divergente ou com documentação incompleta não serão consideradas para 

efeito de inscrição. 

6.7. A secretaria não receberá inscrições com formulários não preenchidos, não preenchidos 

completamente ou com documentação incompleta.  

6.8.  A Coordenação do PPGL não se responsabiliza por problemas de ordem técnica que inviabilizem a 

inscrição dos candidatos. 

6.9. Para a inscrição será exigida a seguinte documentação: 

 Formulário de requerimento de inscrição, disponível na homepage do PPGL, propeg.uern.br/ppgl; 

 Cópia da carteira de identidade (RG); 

 Cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Cópia do visto temporário (candidatos estrangeiros residentes no Brasil) 

 Cópia de comprovante de residência; 

 Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

 Comprovante de quitação com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino); 

 Cópia do diploma de doutorado; 

 Cópia do plano de trabalho a ser realizado junto ao PPGL; 

 Cópia do currículo da Plataforma Lattes atualizado nos últimos três meses (sem comprovações). 

6.10. Após a aprovação o candidato será convocado a apresentar seus documentos originais, 

inclusive os comprovantes de currículo, para conferência. Caso haja distinções entre os originais e 

as cópias enviadas no ato da inscrição, ou a ausência de originais, o candidato estará 

automaticamente eliminado da seleção. 

6.11. No ato da inscrição o candidato deve optar por uma das três modalidades citadas no item 2.1. 

(A, B ou C) deste edital. 
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7. DA SELEÇÃO 

 

7.1. A seleção será conduzida pela Comissão de Bolsas do PPGL 

7.2. Para a seleção serão avaliados os seguintes quesitos: 

a. Plano de Trabalho/Projeto de Pesquisa; 

b. Currículo da Plataforma Lattes; 

c. Entrevista 

 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1. A publicação dos resultados da seleção ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2013, na homepage do 

PPGL (propeg.uern.br/ppgl) e no Portal da UERN (http://www.uern.br/). 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste EDITAL só poderão ser feitas por meio de outro 

Edital. 

9.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras 

(PPGL). 

 
   

Pau dos Ferros, 20 de novembro de 2013. 

 

 

 
Prof. Dr. Manoel Freire Rodrigues 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras/UERN 

Portaria nº 4712/2012 - GR/UERN 
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