
 
 
 

EDITAL Nº. 82/2015 

 

Processo para Seleção de Candidatos para Estágio de  Pesquisa Pós-Doutoral e 

para Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD-Capes  

 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Católica de Santos, nos termos das suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, torna pública a abertura de processo seletivo 

de candidatos para ESTÁGIO DE PESQUISA PÓS-DOUTORAL  e para BOLSA DE PÓS-

DOUTORADO DO PNPD-CAPES  para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Católica de Santos, observando-se o disposto no Regulamento do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado – PNPD (Portaria nº 86, de 3 de julho de 2013 da Capes), o 

disposto na Resolução Consu 03/2014, da Universidade Católica de Santos, e o explicitado 

neste EDITAL.  

 

DA VAGA  

BOLSA DO PNPD\CAPES DISPONIBILIZADA NESSE EDITAL: 

• Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito: 01(uma)   

 

I - DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO E MANU TENÇÃO DO BENEFÍCIO 

1) De acordo com a Resolução Consu 03/2014,  da Universidade Católica de Santos, que dispõe 

sobre os Programas de Intercâmbio e Colaboração Científica entre Pesquisadores Brasileiros e 

Estrangeiros no âmbito dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

Católica de Santos, o candidato ao programa de pós-doutorado deverá: 

a) ser portador do título de doutor há no mínimo 2 (dois) anos; 

b) demonstrar que sua produção científica atingiu o patamar esperado nesse estágio de 

desenvolvimento acadêmico, o que pode ser efetivado por diversas trilhas, 

especialmente pela comprovação de publicação de artigos científicos após o 

doutoramento em revistas indexadas;  

c) apresentar plano do estágio de pesquisa de pós-doutorado, intrinsecamente 

relacionado à linha de pesquisa, projeto e grupo de pesquisa do docente supervisor 

pretendido, indicando os objetivos, as metas e os resultados esperados, o detalhamento 

das atividades de pesquisa a serem executadas, bem como o cronograma de suas 



 
 
 

atividades; revelando, dessa forma, não só o mérito e exequibilidade do plano proposto, 

mas também a contribuição relevante e inovadora que pode trazer para o programa.  

2) O estágio de pesquisa de pós-doutoramento poderá ser desenvolvido em até 12 (doze) meses. 

3) O pós-doutorando que não possuir vínculo empregatício com instituições de ensino e pesquisa 

poderá solicitar anualmente a renovação de seu estágio de pesquisa, desde que o Colegiado do 

respectivo Programa se posicione a favor dessa demanda e a prorrogação não ultrapasse o 

prazo global disponível.  

4) As atividades do candidato aprovado para o estágio de pós-doutorado, nesse edital, 

compreenderão necessariamente: 

a) desenvolvimento de projeto de pesquisa próprio estritamente vinculado às pesquisas 

de seu supervisor; 

b) publicação de, pelo menos, um artigo em periódico científico indexado no Qualis, 

Scopus, Isis ou similares, com os resultados da pesquisa desenvolvida, onde conste que 

a mesma foi realizada como parte do estágio de pós-doutorado no respectivo Programa 

da Universidade Católica de Santos, financiado pela pelo PNPD da Capes;  

c) apoio ao grupo de pesquisa do seu supervisor.  

5) Candidatos que possuam vínculo empregatício com a UniSantos somente poderão concorrer 

ao estágio de pesquisa pós-doutoral sem o benefício da bolsa PNPD-Capes. 

 

II - DAS INSCRIÇÕES 

1) As inscrições para os candidatos poderão ser realizadas presencialmente, de 2ª a 6ª feira, no 

horário das 9h às 11h e das 17h às 21h, aos sábados não haverá expediente; na Secretaria do 

campus Boqueirão, situada na Av. Conselheiro Nébias, 589, na cidade de Santos, Estado de 

São Paulo.  

2) São documentos necessários para efetuar a inscrição do candidato:  

a) Cópia simples ou cópia em meio digital do Título de Doutorado;  

b) Original ou cópia simples ou cópia em meio digital da produção científica desenvolvida 

depois do doutorado, mas restrita aos últimos 5 (cinco) anos;  

c) Cópia simples ou cópia em meio digital do Plano de trabalho, com cronograma de 

atividades pretendidas no Programa, no qual deve constar, necessariamente projeto de 

pesquisa do pós-doutorando vinculado à pesquisa do respectivo supervisor de pós-

doutorado;  



 
 
 

d) Link do curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, ou, 

alternativamente apenas para estrangeiros, cópia simples ou cópia em meio digital de 

curriculum no formato indicado pelo anexo III da Portaria nº. 86 de 3 de julho de 2013 da 

Capes;  

e) Cópia simples ou cópia em meio digital dos documentos de identificação pessoal 

válidos no Brasil (Cédula de Identidade, RNE ou Passaporte); 

f) Cópia simples ou cópia em meio digital de documento que autorize afastamento da 

instituição de origem por período compatível com o prazo de vigência da bolsa, apenas 

para os candidatos que pleiteiem bolsa e possuam vínculo empregatício em instituições 

de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 

3) Serão aceitas inscrições não-presenciais desde que todos os documentos exigidos sejam 

enviados eletronicamente para o e-mail secboqueirao@unisantos.br até às 12 horas do último 

dia determinado para as inscrições. O recebimento dos pedidos de inscrição não presenciais 

serão confirmadas, também, por e-mail até às 15 horas do último dia determinado para as 

inscrições. 

4) O candidato impedido de receber o benefício PNPD-Capes, mas que tenha interesse em 

desenvolver estágio de pesquisa pós-doutoral sem verba de fomento, deverá, no ato de 

inscrição, declarar tal condição. 

 

III - DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

1) Caberá à Coordenação do respectivo Programa com a anuência da Direção da Faculdade de 

Direito, verificar o fiel cumprimento do disposto na Portaria Nº 086 da Capes/MEC , na 

Resolução Consu 03/2014  e neste EDITAL , para o efetivo aceite e deferimento das 

candidaturas, sejam elas apenas para o estágio de pesquisa, sejam elas para o estágio e para a 

bolsa PNPD-Capes. 

 

IV – DO PROCESSO SELETIVO 

1) A avaliação dos candidatos com inscrição deferida pela respectiva Coordenação do Programa 

será realizada por Comissão de Avaliação, composta por 2 (dois) professores do respectivo 

Programa habilitados como orientadores de Doutorado. 

2) A avaliação envolverá três etapas.  

2.1) Na primeira etapa, o supervisor de estágio pós-doutoral pretendido pelo candidato 

emitirá um parecer sobre o candidato, o projeto de pesquisa e o plano de trabalho do 



 
 
 

candidato, levando em conta não apenas a qualidade dos mesmos, mas também a 

pertinência do plano com relação às atividades que o supervisor desenvolve no 

programa. Somente os candidatos que receberem parecer favorável do supervisor, 

participarão da segunda etapa. 

2.2) Na segunda etapa, a comissão de avaliação passará à análise do curriculum vitae 

do candidato. Os critérios de avaliação do curriculum compreenderão os seguintes itens, 

apresentados em ordem de importância:  

a) Produção de artigos científicos, livros completos, capítulos de livros e trabalhos 

completos publicados em anais, tendo em vista os parâmetros do último triênio da 

avaliação de programas estabelecidos pela comissão da respectiva área na Capes;  

b) Projetos de pesquisa aprovados por agências de fomento;  

c) Número de orientações de tese e de dissertações concluídas;  

d) Produção técnica do candidato, tendo em vista os parâmetros do último triênio da 

avaliação de programas estabelecidos pela comissão da respectiva área na Capes;  

2.3) Na terceira etapa realiza-se a entrevista com os candidatos, o que permite avaliar a 

qualidade, a pertinência e a relevância do Projeto de Pesquisa e do Plano de Trabalho 

proposto pelo candidato. 

3) Para a segunda e para a terceira etapa, realizadas sem a participação do supervisor pleiteado, 

a Comissão de Avaliação atribuirá uma única nota de 0 a 10 (zero a dez).  

4) A nota final de cada candidato será a média simples das notas obtidas na segunda e na 

terceira etapas.  

 

V – DO CALENDÁRIO 

1) Inscrições: de 16 de julho até 30 de julho de  2015 

2) Deferimento das candidaturas: 3 de agosto de 2015 

3) Resultado: 5 de agosto de 2015   

4) Início do Estágio Pós-Doutoral: 10 de agosto de 2015   

 

VI – DO RESULTADO 

1) A lista do aprovado nesse processo seletivo, indicando a ordem de classificação e a habilitação 

para receber o benefício da bolsa PNPD-Capes, será publicado no portal da Universidade 

Católica de Santos e pela Secretaria Acadêmica.   



 
 
 

2) Apenas o candidato melhor classificado de cada programa, do conjunto dos candidatos que 

atendem às condições estabelecidas pela Portaria nº 86,  da Capes, será habilitado para o 

benefício da bolsa PNPD-Capes. 

3) Os demais candidatos estarão habilitados a desenvolver o estágio pós-doutoral sem verba de 

fomento. 

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da Universidade Católica de Santos.  

 

 

Santos, 30 de junho de 2015 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-reitora de Graduação 

 


