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O Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFES comunica a abertura 

de inscrições para o processo seletivo de bolsista relativo ao Programa 

Nacional de Pós-Doutorado, com uma vaga a ser preenchida, por ordem de 

classificação, conforme especificações abaixo: 

 

 

I- O PNPD tem por objetivo: 

1) Promover a realização de estudos de alto nível; 

2) Reforçar os grupos de pesquisa nacional; 

3) Renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de 

ensino superior e de pesquisa; 

4) Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio 

pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos Programas de Pós-Graduação no país. 

II-  Requisitos básicos e atribuições dos candidatos bolsistas: 
 
1) Possuir o título de doutor; 

2) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

3)  Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

4) O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 



a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil com visto temporário, sem 

vínculo empregatício. 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vício empregatício. 

c) ser docente ou pesquisador com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior, desde que com comprovação de afastamento da instituição de 

origem. 

 

III- Informações sobre a bolsa: 

1) Os candidatos incluídos na modalidade a e b acima poderão ter período de 

duração da bolsa de 12 meses, podendo ser renovada anualmente até 

atingir o limite máximo de 60 meses. 

2)  Os candidatos incluídos na modalidade c acima poderão ter período 

máximo de duração da bolsa de 12 meses. 

 

VI- Inscrições 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:  

1) Ficha de inscrição preenchida. (Disponível na Secretaria do PPGEL); 

2) Cópia do diploma de Doutorado ou documento correspondente; 

3) Cópia da carteira de identidade; 

4) Cópia do CPF; 

5) Foto 3x4 recente; 

6) Cópia do título de eleitor com comprovante da ultima votação ou 

Comprovante de Quitação da Justiça Eleitoral; 

7) Cópia do Certificado de Quitação com o Serviço Militar se candidato do 

sexo masculino. 

8) Plano de trabalho na área de teoria e análise Linguística, incluindo 

atividades de pesquisa, atividades didáticas e atividades de orientação, a 

serem desenvolvidas no âmbito PPGEL 

9) Currículo Lattes atualizado; 

10) Termo de Compromisso anexo à portaria n°086 de 03 de julho de 2013 

(CAPES – REGULAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-

DOUTORADO); 

11) Período de inscrições: 01/10/2013 a 18/10/2013; 

12) Local das inscrições: Secretaria do PPGEL; 



13)  A inscrição poderá ser feita via correios, desde que a postagem da 

documentação seja feita até o dia 18 de outubro 2013, data confirmada 

pelo carimbo dos Correios. Não serão aceitos quaisquer documentos 

provenientes de fax, inscrições sem a documentação completa e 

inscrição condicional. 

 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO EM 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS (UFES/CCHN/PPGEL) 
 
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória-ES – 
UFES/CCHN / PPGEL  

      Prédio Bernadete Lyra / Sala 13 – Térreo - CEP: 29060-970 
Tel.: (27) 3335-2801 (das 14h às 17h) 
E-mail: mestrado_linguistica_ufes@yahoo.com.br Site: www.linguistica.ufes.br 
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