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Campus Prof. João David Ferreira Lima – CEP 88040-900 
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil 

 
 

EDITAL 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PÓS-DOUTORADO PNPD 

 
A Coordenadora do NÚCELO DE IDENTIDADES DE GÊNERO E 
SUBJETIVIDADES (NIGS), no uso de suas atribuições legais, faz saber, aos 
interessados, que estão abertas as inscrições de candidatos a bolsa de pós-doutorado 
vinculada ao Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para atuar no PROJETO “Antropologia, 
Gênero e Educação”, aprovado pelo edital Chamada Pública PNPD/CAPES 
Institucional 2011 junto ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social 
(PPGAS) da UFSC. 
 
1 DAS VAGAS 
Será disponibilizada 01 (uma) bolsa de pós-doutorado do Programa Nacional de Pós-
doutorado (PNPD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
vinculada ao projeto “Antropologia, Gênero e Educação”, coordenado pela profa. Dra. 
Miriam Pillar Grossi. 
  
2. INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 11 de 
fevereiro e 04 de março de 2015 por e-mail para miriamgrossi@gmail.com até as 
23h55min do último dia. 
 
3.  SELEÇÃO 
Etapa 1 – Documentos a serem enviados até Quarta-feira, 04 de março de 2015. 

a) Carta de interesse, contendo apresentação da trajetória acadêmica do/a 
candidato/a com justificativa de seu interesse em atuar no projeto, 
desenvolvendo pesquisa vincula ao Curso de Especialização Gênero e 
Diversidade na Escola (GDE), oferecido pelo Instituto de Estudos de Gênero 
(IEG) da UFSC. 

b) Copia da tese de doutorado e publicações (PDF). 
c) Formulário anexo preenchido com dados do/a candidata/o. 
d) Envio de Plano de atividades elaborado a partir do projeto “Antropologia, 

Gênero e Educação”, disponível no site www.nigs.ufsc.br ,  para por um período 
de até 10 meses, contendo metas e objetivos a serem alcançados.  

e) Cópia dos seguintes documentos: diploma de doutorado (ou convocação para 
defesa ou ata de defesa), histórico escolar do doutorado e mestrado, RG e CPF 
(para brasileiros) e cópia do passaporte para estrangeiros; 
 

Etapa 2 – Sexta-feira 06 de março de 2015  

 



 

Os/as candidatas/os selecionadas
telefone ou Skype no dia 06 de março de 2015
acordado individualmente. 
 
4. CRITÉRIOS PARA CANDIDATOS/AS À BOLSA
Os/as candidatos/as deverão atender 

a) Ser brasileira/o ou possuir visto permanente no país.
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais.
c) Possuir currículo que demonstre capacitação

projeto. 
d) Ter doutorado em 

Educação ou em ou
área dos estudos de gênero

e) Dedicar-se integralmente às atividades do projeto
f) Não ser beneficiário de 
g) Não ter vínculo empregatício

em tempo integral para realizaç
h) Não ser aposentada/o ou encontrar
i) Ter obtido o título de doutor/a há, no máximo cinco anos. Em caso de diploma 
obtido em instituição estrangeira, este deverá ser reconhecido

j) Estar apta/o a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a 
sua candidatura pela CAPES

k) Fixar residência em Florianópolis durante a execução do projeto;
l)  Observar o Regulamento do PNPD
disponível em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regula
mento_PNPD.pdf 
 
5. CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
5.1.A carga horária será de 
atividades de extensão tal como previstas no projeto “Antropologia, Gênero e 
Educação”. Estão previstas 
de estudo, palestras, seminários, defesas de teses)
5.2.O valor da bolsa PNPD
Florianópolis e apresentação em congressos 
de bancada. 
 
6.PERÍODO DA BOLSA 
O projeto prevê a bolsa pelo
 

 

Profa Dra Miriam Pillar Grossi

selecionadas/os na primeira etapa serão entrevistados
06 de março de 2015, no período da tarde, em horário a ser 
 

PARA CANDIDATOS/AS À BOLSA 
Os/as candidatos/as deverão atender aos seguintes critérios: 

possuir visto permanente no país. 
Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
Possuir currículo que demonstre capacitação no campo teórico e 

em Antropologia, em estudos Interdisciplinares de G
outra área de conhecimento desde que com e

área dos estudos de gênero e antropologia. 
se integralmente às atividades do projeto durante o período

neficiário de salário ou de bolsa de qualquer natureza;
Não ter vínculo empregatício ou no caso de ter vinculo comprovar afastamento 
em tempo integral para realização de pós-doutorado; 
Não ser aposentada/o ou encontrar-se em situação equiparada; 

do o título de doutor/a há, no máximo cinco anos. Em caso de diploma 
instituição estrangeira, este deverá ser reconhecido no Brasil

a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a 
sua candidatura pela CAPES e nas instâncias legais da UFSC; 

Fixar residência em Florianópolis durante a execução do projeto;
Regulamento do PNPD no site da CAPES para outros detalhes,

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regula

A HORÁRIA E REMUNERAÇÃO  
A carga horária será de Dedicação Exclusiva ao projeto de pesquisa que envolve 

atividades de extensão tal como previstas no projeto “Antropologia, Gênero e 
Estão previstas também a participação em atividades de formação (

seminários, defesas de teses), de ensino e de extens
O valor da bolsa PNPD- CAPES é de R$ 4.100,00. Atividades de pesquisa fora de 

Florianópolis e apresentação em congressos receberão apoio do projeto

 
prevê a bolsa pelo período inicial de 10 meses, de março a dezembro de 2015

Florianópolis, 10 de fevereiro de 2015

 

 

Miriam Pillar Grossi - Coordenadora NIGS/UFSC
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na primeira etapa serão entrevistados/as por 
em horário a ser 

órico e temático do 

m estudos Interdisciplinares de Gênero, em 
especialização na 

período da bolsa; 
bolsa de qualquer natureza; 

ou no caso de ter vinculo comprovar afastamento 

do o título de doutor/a há, no máximo cinco anos. Em caso de diploma 
no Brasil. 

a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a 

Fixar residência em Florianópolis durante a execução do projeto; 
e da CAPES para outros detalhes, 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regula

de pesquisa que envolve 
atividades de extensão tal como previstas no projeto “Antropologia, Gênero e 

formação (grupos 
e de extensão.  

CAPES é de R$ 4.100,00. Atividades de pesquisa fora de 
do projeto através da taxa 

, de março a dezembro de 2015. 

10 de fevereiro de 2015. 

NIGS/UFSC 
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Campus Prof. João David Ferreira Lima – CEP 88040-900 
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil 

 
ANEXO EDITAL SELEÇÃO PNPD/CAPES  

PROJETO ANTROPOLOGIA, GÊNERO E EDUCAÇÃO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Ao Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS/UFSC) 

 

Eu .............................................................................................................. venho requerer 

minha inscrição no Processo de Seleção para bolsista de pós-doutorado no projeto 

PNPD-CAPES “Antropologia, Gênero e Educação”.  

 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 

Florianópolis, .............. de ................................. de 2015. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
Nome: ................................................................................................................................. 
Endereço:............................................................................................................................. 
 
Telefones/fixo e celular:............................................... 
Numero de Carteira de Identidade (ou passaporte).... 
Instituição e data de emissão ....................................... 
 CPF:............................................................................. 
E-mail:......................................................................... 
Identificação de skype ................................................ 

 


