Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Estudos da Linguagem
SELEÇÃO DE UM BOLSISTA PARA UMA VAGA DE PÓS-DOUTORADO JUNTO AO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA DO
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PPG-LA) do
Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas torna pública
a abertura de inscrições para a seleção de um bolsista em nível de Pós-Doutoramento
no Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES/MEC, em conformidade
com a Portaria CAPES Nº 086, de 03/07/2013 (a Portaria encontra-se disponível na
URL: http:/www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes e deve ser
consultada).
Da duração da bolsa: a bolsa terá a duração de 12 meses, podendo ser renovada por
mais 12 meses, a depender do desempenho do bolsista no primeiro ano. O bolsista será
avaliado pelo PPG-LA, conforme competência definida pelo Art. 4, inciso VI, da referida
Portaria CAPES.
Da seleção final: competirá ao Conselho do Departamento de Linguística Aplicada a
seleção final do bolsista, a partir de uma seleção inicial feita pela Coordenação do PPGLA com base em critérios acadêmicos de mérito científico e de necessidade de
renovação do quadro de Pós-Graduação do PPG-LA, em conformidade com o disposto
no Art. 1º, inciso II, da referida Portaria.
Da inscrição: a inscrição deverá ser feita por meio de correspondência. É preciso indicar
no envelope “INSCRIÇÃO PNPD-PPG-Linguística Aplicada” e enviar para o endereço
abaixo até o dia 31 de outubro de 2017 (data máxima de postagem). Serão aceitas
somente inscrições que tenham sido recebidas pela Secretaria de Pós-Graduação até o
dia 08 de novembro de 2017.
INSCRIÇÃO PNPD – PPG-Linguística Aplicada
Secretaria de Pós-graduação
Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP
Rua Sérgio Buarque de Holanda, no 571
CEP 13083-859 - Campinas – SP
Cada candidato deve apresentar:
 Currículo Lattes ou, para estrangeiros, currículo preenchido em conformidade
com as orientações da referida Portaria no disposto no Art. 5;


Cópia de diploma de doutorado obtido no Brasil em área compatível com as
linhas de pesquisa do PPG-LA obtido em curso avaliado pela Capes e
reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição
estrangeira, este será avaliado pelo PPG-LA;
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Cópia da carteira de identidade e CPF;



Projeto de pesquisa relacionado a uma das linhas e projetos em
desenvolvimento no PPG-LA, com indicação obrigatória de supervisor entre um
dos docentes permanentes do Programa, acompanhada de ciência desse
supervisor;



Plano de atividades junto ao Programa (12 meses).

Cada candidato deve, ainda:
 Ter interesse em formar parcerias com docentes do programa e/ou em atuar em
grupos de pesquisa;


Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua
candidatura pela CAPES.

Da Homologação e Resultados: a homologação das inscrições será divulgada em 10 de
novembro de 2017, sendo os resultados finais divulgados até o dia 21 de novembro
de 2017.
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