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A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF abre inscrições, a
partir de 17 de setembro de 2013, visando à realização de Processo Seletivo para a escolha de
um(a) pesquisador(a) que possa contribuir com uma das suas linhas de pesquisa. Os
interessados deverão integrar-se a um dos grupos de pesquisa em atividade no PPGCSO e ter
disponibilidade para docência em nível de Pós-Graduação. As inscrições deverão ser
encaminhadas até às 23h59min do dia 04 de outubro de 2013 exclusivamente para o email ppgcso@ufjf.edu.br. A apresentação de candidatura à vaga deve trazer em anexo ao email enviado a seguinte documentação completa: 1) Currículo Lattes atualizado 2) Um Projeto
de Pesquisa 3) Diploma de Doutorado ou Ata de Defesa de Doutorado e 4) Declaração assinada
e datada de que tem ciência e que concorda com todos os termos da Portaria No 086 da CAPES,
de 03 de julho de 2013, cujo teor encontra-se disponível no endereço
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulament
o_PNPD.pdf. Todos os documentos enviados devem estar em formato PDF.
O Projeto de Pesquisa deverá ser elaborado do seguinte modo:
a) folha de rosto;
b) resumo;
c) introdução;
d) objetivos;
e) metodologia;
f) resultados esperados;
g) cronograma;
h) referências bibliográficas.
O projeto de Pesquisa deverá conter no máximo 20 páginas, excluindo-se a folha de rosto e as
referências bibliográficas.
A vigência da bolsa (CAPES) será de 12 meses, podendo ser renovada anualmente a critério
exclusivo da Comissão de Bolsas do PPGCSO. No entanto, neste ano a bolsa será concedida até
o mês de julho de 2014, em virtude do calendário da agência de fomento. O valor mensal da
bolsa, pago diretamente ao bolsista, será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). A partir de
2014 haverá concessão de recursos de custeio anual, destinado a subsidiar atividades de
pesquisa do bolsista, tais como a sua participação em eventos científicos (congressos,
encontros e simpósios).
Cronograma de seleção:
Inscrições: de 17/09/2013 a 04/10/2013, exclusivamente por e-mail (ppgcso@ufjf.edu.br).
Divulgação dos selecionados para entrevista: 07/10 (no site www.ufjf.br/ppgcso).
Entrevistas: 08/10 (Endereço: UFJF – Campus Universitário – Prédio Novo do ICH – Sala B-III10, Rua José Lourenço Kelmer, s/n, CEP 36036-330, Juiz de Fora – MG / Brasil).
Divulgação do resultado: 09/10 (no site www.ufjf.br/ppgcso).
Atenciosamente,
Prof. Dr. Dmitri Cerboncini Fernandes
Coordenador do PPGCSO/UFJF

