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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA UMA VAGA DE  
PÓS-DOUTORADO JUNTO AO PROGRAMA DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária 
(PPGTHL) 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 INSTITUCIONAL DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO (Edital Capes/Print 
41/2017, registrado na Capes com o número Capes-Print685144P. Capes-Print) da 
UNICAMP.  

Do objetivo 

Atração de pesquisadores ou docentes, brasileiros ou estrangeiros, residentes no 
Brasil ou no exterior que tenham relevante experiência acadêmico-científica no 
exterior (como doutorado pleno ou pós-doutorado). 

A quem se destina 

Pesquisadores ou docentes, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no 
exterior, com comprovada experiência acadêmico-científica no exterior, 
considerados os seguintes países: México; Colômbia; Equador; Canadá; 
Alemanha; Austrália; Nigéria; Reino Unido; Chile; África do Sul; Argentina; 
França; Estados Unidos; Irlanda; Portugal; Itália; Espanha; Suíça. 

Prazo de vigência  

O estágio terá duração de 06 meses, com início em Campinas previsto para o 
período de 01/jan/2021 a 30/mar/2021, sendo possível postergar essas datas, após 
o processo seletivo, a pedido do(a) candidato(a) aprovado(a) ou por determinação 
da coordenação do Projeto Metamorfoses da Literatura no Tempo das Imagens, em 
função das condições sanitárias e de autorização de viagens relativas à pandemia 
de Covid-19. 
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Dos benefícios e vantagens 

São itens financiáveis no âmbito do Programa Capes-Print na modalidade "Pós-
doutorado com experiência no exterior":  

a) Mensalidade (R$ 4.100,00) 

b) Auxílio-deslocamento (média dos valores por região geográfica), exceto para 
residentes no Brasil (R$ 6.555,29) 

c) Auxílio-instalação, exceto para residentes no Brasil (R$ 2.200,00) 

d) Seguro-saúde, exceto para residentes no Brasil (R$ 400,00) 

Os valores da bolsa e do auxílio seguro-saúde serão depositados pela CAPES 
diretamente na conta bancária do(a) bolsista em seu país de origem; 

Dos requisitos indispensáveis para a candidatura  

Além de efetuar a entrega da documentação listada abaixo, é imprescindível que 
o(a) candidato(a): 

• tenha relevante experiência acadêmico-científica no exterior (como 
doutorado pleno ou pós-doutorado), 

• tenha interesse em formar parcerias e/ou estabelecer ou integrar redes de 
pesquisa com docentes do Programa de Pós-Graduacão em Teoria e 
História Literária, durante e além da vigência do programa Capes-Print; 

• direcione seu plano de trabalho e projeto de pesquisa às linhas gerais do 
projeto Metamorfoses da Literatura no Tempo das Imagens (Anexo 2) 

• inclua entre as metas do estágio a publicação (ou submissão comprovada) 
de um produto bibliográfico de alcance internacional (artigo em periódico 
internacional ou trabalho completo em evento internacional de alto 
impacto , l ivro monográf ico ou capí tu lo de l ivro edi tado 
internacionalmente) ao final do estágio. 
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Da duração da bolsa 

A bolsa terá a duração de 06 meses, com relatório final a ser entregue trinta dias 
após a conclusão da visita e avaliado pela equipe do PPGTHL no Programa Capes-
Print, sem prejuízo da prestação de contas e avaliação do relatório final pela 
CAPES.  

Do processo seletivo 

Competirá à Comissão de Pós-Graduaçao do PPGTHL a seleção do(a) bolsista por 
meio de  uma comissão avaliadora presidida pelo(a) coordenador(a) do projeto 
Capes-Print Metamorfoses da Literatura no Tempo das Imagens e dois outros 
docentes participantes do projeto. A comissão levará em conta critérios 
acadêmicos de mérito científico e de adequação do plano de trabalho aos objetivos 
do Capes-Print.  Serão considerados, pelo menos, os seguintes indicadores:  

• Experiência e inserção internacionais do(a) candidado(a) 
• Pertinência e exequibilidade das propostas em vista dos recursos 

disponíveis/planejados e dos objetivos do Projeto Capes-Print do PPGTHL 
• Potencial para o estabelecimento de projetos, parcerias e/ou redes de 

pesquisa internacionais a partir das atividades realizadas no estágio 

Da inscrição 

A inscrição deverá ser feita por meio e-mail enviado para cpgiel@iel.unicamp.br, 
com a linha de assunto "Pós-doutorado com experiência no exterior – Capes-Print" 
até as 23:59 horas do dia 25/10/2020. 

Anexos à mensagem o(a) candidato(a) deve enviar, digitalizados, em formato 
PDF: 

1. Currículo: se brasileiro(a), currículo Lattes atualizado; se estrangeiro(a), 
curriculum vitae atualizado preenchido em conformidade com o anexo 1. 

2. Documento de identificação: se brasileiro(a), cópia da carteira de 
identidade e CPF; se estrangeiro(a), cópia da página de identificação do 
passaporte válido;  
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3. Plano de trabalho com projeto de pesquisa e/ou de ensino em português ou 
em inglês, de no máximo 20 (vinte) páginas, incluídas as referências 
bibliográficas.  

4. Cópia do diploma de doutor ou qualquer outro documento comprobatório 
da conclusão do doutorado. 

5. Carta de aceite do supervisor. 

Da Homologação das candidaturas e Resultados do processo seletivo 

A homologação das inscrições será divulgada em 26/10/2020, sendo os resultados 
finais divulgados até o dia 30/10/2020. 
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Anexo 1 -  Foreign Researcher Curriculum Vitae  
 (Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013) 

1. Professional data/activity 

Full name    Date of birth   Country  

E-mail 

Ins7tu7on  Present posi7on 

Department Start date (month/year) 

Office address P.O. box 

City State/Province Country   Zip code 

Phone number  

(     ) 

Extension Fax number  

 (     ) 

2. Academic background 

Degree  

  

Field of knowledge Start / End date  

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

 

Field of knowledge Start / End date  

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge   
Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

3. Research interests 
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4. Current position 

Managerial  
and/or  
administrative 
activity  
 

 

 

Research  and 
Development  

  

 

 

Technical 
service/
specialization 
Others 

 

 

5. Work experience 

5.1. Institution Position Activities Local Start - End date 
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6. Scientific, technological and artistic production 

 
number number 

1. scien7fic ar7cles in na7onal scien7fic journals    
  6. papers presented in congresses, seminars, 
conferences, etc. 

 

2. scien7fic ar7cles in interna7onal scien7fic 
journals 

   7. par7cipa7on in exposi7ons, presenta7ons, 

etc. 
 

3. ar7cles for scien7fic divulgement    8. mo7on pictures,  videos, audiovisual and 

media produc7on 
 

4. defended theses    9. patents  

5. advised theses  10. books  

7. Main publications :   
Relevant publica7ons related to the project 

  

  

 

8. Languages 

Indicate your language proficiency:  P – poor      G - good      E - excellent 

Language  speaking  reading  
wri7ng 

Language  speaking  reading  
wri7ng 
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Anexo II 

Projeto PPG-THL/CAPES/Print: Metamorfoses da literatura 
no tempo das imagens 

Acessível em: 
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/pos/Projeto%20Metamorfoses.pdf 
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