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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 
(PNPD 2013/CAPES) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA E CULTURA

(PPGLitCult)

 SÚMULA: Seleção de Bolsista para uma vaga de Pós-
Doutoramento  no  Programa  de  Pós-Graduação  em
Literatura e Cultura da UFBA, em conformidade com a
Portaria CAPES Nº 086, de 03/07/2013.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), nível de Mestrado e Doutorado, no
uso de suas atribuições, torna público que as inscrições para a seleção de
1 (um) Bolsista, dentro do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da
CAPES/MEC, encontram-se abertas, para desenvolvimento de projetos em
uma das linhas de pesquisa da Área de Concentração em Teorias e Crítica
da Literatura e da Cultura.

1. Requisitos

1.1 Os candidatos à bolsa do PNPD devem atender ao seguinte perfil: 

- ter título de Doutor em Letras ou áreas afins, desde que com pesquisas
no campo da literatura:
- apresentar relativa experiência em pesquisa e produção bibliográfica em
uma das linhas de pesquisa do PPgLitCult;
-  demonstrar  capacitação  para  atuar  no  desenvolvimento  do  projeto,
mediante análise do currículo; 
- dedicar-se integral e exclusivamente às atividades do projeto, na UFBA; 
- não ter vínculo empregatício ou estatutário; 
- não ser aposentado; 
- se estrangeiro, atender ao inciso V do artigo 5º da Portaria CAPES Nº 86,
de 03 de julho de 2013; 
- estar de posse do diploma de doutorado ou ata de defesa de tese. Em
caso de diploma obtido em instituição estrangeira,  o  candidato  deverá



apresentar  comprovante  de  reconhecimento/revalidação,  conforme
dispositivo legal; 
- ter currículo atualizado e disponível na plataforma Lattes; 
-  estar  apto  a  iniciar  as  atividades  relativas  ao  projeto  tão  logo  seja
aprovada a sua candidatura pela CAPES.

1.2 O candidato deve se propor realizar publicações durante o período do
estágio  pós-doutoral,  divulgando  os  seus  resultados  com  menção  ao
Programa. Também deve ministrar palestras e/ou disciplinas no PPGLitCult,
além de se engajar em atividades de pelo menos um de seus grupos de
pesquisa.

1.3 .O candidato deverá apresentar projeto de pesquisa vinculado a uma
das linhas do PPGLitCult, prevendo atividades para o período de 1º de abril
de 2017 a 30 de setembro de 2018.

2. Bolsa

Bolsa de Pós-Doutorado do PNPD, com duração de 18 (dezoito) meses e
valor mensal de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), a ser implementada
e paga diretamente pela CAPES ao bolsista, após aprovação do candidato
indicado pela comissão de Bolsas do PPGLitCult.

3. Inscrições e Seleção

3.1 A candidatura deverá ser efetivada até o dia 10 de março de 2017,
mediante  mensagem  enviada  para  o  e-mail  pgletba@ufba.br,
acompanhada dos seguintes documentos:

 Currículo Lattes atualizado;

 Plano de trabalho, com atividades a serem desenvolvidas no período
delimitado de 18 meses, e Projeto de pesquisa articulado a uma das linhas
de  pesquisa  do  Programa,  que  poderão  ser  consultadas  no  endereço
http://www.ppglitcult.letras.ufba.br/.

3.2  No período de  20 a 24 de março de 2017,  os  candidatos  serão
submetidos a entrevista em dia, horário e local a serem definidos.

4. Regulamento

4.1  O  Regulamento  do  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  pode  ser
consultado  no  seguinte  site  (http:/www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-
pais/pnpd-capes).

Salvador, 27 de janeiro de 2017
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Márcio Ricardo Coelho Muniz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura
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