
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

 

SELEÇÃO PARA BOLSITA DE PÓS-DOUTORADO  

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFES está com inscrições abertas para seleção 

de um (1) bolsista para atuar no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-

CAPES). 

CRONOGRAMA 

 

Inscrições: até 22/11/2013 

Avaliação: 25 e 26/11/2013 

Divulgação do resultado no site do PPGFIL (http://www4.filosofia.ufes.br/): 02/12/2013 

 

REQUISITOS DO CANDIDATO: 

1. Título de Doutor em Filosofia obtido em curso avaliado pela CAPES e reconhecido pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado 

pelo Programa de Pós-Graduação;  

2. Pode-se candidatar (a) pesquisador brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de 

visto temporário, sem vínculo empregatício; (b) pesquisador estrangeiro, residente no exterior, 

sem vínculo empregatício; (c) docente ou pesquisador no País com vínculo empregatício em 

instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, nos termos do Regulamento 

do Programa Nacional de Pós-Doutorado, Portaria n° 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES; 

3. O candidato deverá estar apto a começar suas atividades entre dezembro de 2013 e fevereiro 

de 2014, ressalvados os devidos trâmites burocráticos internos à UFES; 

4. O candidato selecionado atuará como bolsista CAPES por um período de até 12 meses, sendo 

possível a prorrogação da bolsa em um total de 60 meses no máximo. Durante a vigência da 

bolsa, o bolsista deverá desenvolver atividades de pesquisa e poderá ministrar no máximo 8 

horas-aula semanais por semestre letivo, em cursos de Graduação ou Pós-Graduação em 

Filosofia, em área de sua especialidade.  

 

INSCRIÇÃO: 

 

As inscrições devem ser realizadas por e-mail. Os dados e os documentos devem ser enviados 

para os endereços eletrônicos:  ppgfil.ufes@yahoo.com.br ou aart037@gmail.com até 

22/11/2013. O candidato deve informar: a) nome completo; b) local e data de nascimento; c) 

endereço e telefone. E anexar à mensagem, em formato pdf e/ou cópia digitalizada dos seguintes 

documentos: i) projeto de pesquisa que seja adequado a uma das linhas de pesquisa do 

http://www4.filosofia.ufes.br/
mailto:ppgfil.ufes@yahoo.com.br
mailto:aart037@gmail.com


PPGFIL/UFES (Filosofia Contemporânea, Metafísica ou Filosofia da Religião); ii) diploma de 

Doutorado em Filosofia; iii) Curriculum Vitae, se não brasileiro. Os brasileiros deverão 

disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (a comissão de seleção 

poderá, eventualmente, solicitar as comprovações); iv) RG e CPF ou, se estrangeiro, páginas do 

passaporte em que conste a identificação. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

O Programa Nacional de Pós-Doutorado CAPES estão disponíveis no site da CAPES: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd. Outras informações, entrar em contato 

com o PPGFIL/UFES: 

 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Programa de Pós-graduação em Filosofia 

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário Goiabeiras  

CEP: 29075-910  

VITÓRIA/ES BRASIL (27)  4009-7623 


