EDITAL Nº 049/2016
Referente ao Aviso Nº 062/2016, publicado no D.O.E. de 14/05/2016.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para o processo
seletivo de concessão de 1 (uma) bolsa de estudo do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), vinculada ao Programa de Pós-Graduação do Curso de Mestrado em Estudo
de Linguagens, ofertado pelo Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus I da
UNEB em Salvador, autorizado pelo Conselho Universitário (CONSU) por meio da
Resolução nº 325/2005, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 24 de maio de
2005.
O processo seletivo realizar-se-á em consonância com o disposto na Portaria nº 86/2013
– CAPES/Ministério de Educação (MEC), de 03 de julho de 2013.
1. Objetivos do PNPD
I – promover a realização de projetos científicos de alto nível;
II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais;
III – renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino
superior e de pesquisa;
IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pósdoutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos
Programas de Pós-Graduação no país.
2. Dos Requisitos
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE)/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, o candidato deverá
apresentar comprovante de reconhecimento/revalidação, conforme dispositivo legal;
II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro,
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo do
Regulamento referenciado pela Portaria nº 086/2013 CAPES;
III – dedicar-se integral e exclusivamente às atividades no Programa/UNEB;
IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
V - apresentar Projeto de Pesquisa que se vincule a uma das linhas de pesquisa do
Programa, conforme item 6 deste Edital;
VI - apresentar Plano de Trabalho, que deverá ser elaborado em consonância com os
enfoques e/ou abordagens do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens.
3. Modalidades:
Modalidade
Público Alvo
Candidato brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto
A
temporário, sem vínculo empregatício;
Candidato estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
B
Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
C

instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura;
§ 2º O candidato aprovado na modalidade “C” deverá apresentar comprovação de
afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência
da bolsa;
§ 3º O candidato aprovado na modalidade “C” não poderá realizar o estágio pósdoutoral na mesma instituição com a qual possui vínculo empregatício.
4. Duração e valor da bolsa:
A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil reais) mensais, será concedida pelo prazo
mínimo de 12 (doze) meses, permitindo renovações conforme regulamentação do
Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, respeitando a Portaria nº.
086/2013, de 3 de julho de 2013 da CAPES, com início imediato.
5. Das Inscrições:
5.1 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
I – formulário de inscrição preenchido (Anexo I)
II - diploma ou a ata de defesa de doutorado;
III - currículo Lattes ou, para estrangeiros, o currículo preenchido em conformidade
com o Anexo III da Portaria nº 086/2013;
IV - projeto de pesquisa, articulado a uma das linhas de pesquisa do Programa,
conforme item 6, deste Edital;
V – Plano de Trabalho
5.2 As inscrições serão realizadas em formato digital, através do e-mail
secretariappgel@yahoo.com.br, com o seguinte assunto: Inscrição para a Seleção de
Bolsa de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), sendo anexados os documentos previstos no
item 5.1 deste Edital (serão aceitos apenas arquivos com a extensão pdf e devidamente
identificados).
5.3 O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio de
sua documentação, com vista à inscrição no Processo Seletivo.
5.4 As inscrições serão realizadas no período de 23 e 24 de maio de 2016.
6. Linhas de pesquisa:
(Linha 1) Leitura, Literatura e Identidades
A produção de conhecimento que articule Leitura, Literatura e Identidades desafia os
pesquisadores para enfrentar, de imediato, a problemática de natureza epistemológica
que sustentou historicamente uma produção hoje consagrada e legitimada pelo campo
da literatura. Ao lado desse enfrentamento, deve fazer emergir deslocamentos de
discursos que acolham a diversidade de produções que estiveram à margem do que a
estética da modernidade definiu como literário e artístico. Nessa perspectiva, as
atividades de leitura/recepção ocupam um espaço privilegiado de reconhecimento da
multiplicidade de expressões identitárias, que trazem as marcas das suas fronteiras e dos
trânsitos que operam no processo de alteridade. Por essa lente, a linha de pesquisa em
Leitura, Literatura e Identidades privilegia o estudo das produções literárias e produções
de linguagens marginadas e desqualificadas em relação às práticas culturais

hegemônicas. Investiga as trajetórias de leitura numa perspectiva sociológica, das
representações e estética da recepção.
Docentes: Prof. Dr Carlos Augusto Magalhães, Profª Drª Márcia Rios da Silva, Prof.
Dr. Ricardo Oliveira de Freitas e Profª Drª Sayonara Amaral de Oliveira.
(Linha 2) Linguagens, Discurso e Sociedade
O desafio posto para produzir conhecimento que relacione Linguagens, Discurso e
Sociedade implica na problematização dos pressupostos clássicos sobre a relação entre
língua, linguagem e discurso e aponta pistas para o avanço da compreensão dessa
complexa relação, que não se restringe a transmissão de mensagens, mas, sobretudo,
passa pela via do controle, seleção e reorganização do poder na sociedade. Posto assim,
esta linha de pesquisa contempla projetos na área de estudos retóricos e processos
argumentativos, na perspectiva da análise do discurso, das práticas discursivas e
diversidade linguística, tendo como horizonte comum a visão de linguagem como uma
prática que envolve atores sociais, em interação discursiva, e o grupo a que pertencem.
Docentes: Profª Drª Celina Márcia de Souza Abbade, Prof. Dr João Antônio de Santana
Neto e Profª Drª Maria da Conceição Reis Teixeira.
7 . Critérios de Seleção:
7.1. Avaliação do Projeto de Pesquisa: (clareza dos objetivos, procedimentos
metodológicos, exequibilidade, relevância da pesquisa e dos produtos a serem gerados)
e Avaliação do Plano de Trabalho (peso 5).
7.2.: Análise do currículo Lattes do candidato (peso 5).
8. Publicação dos resultados:
O candidato aprovado será divulgado no site (www.ppgel.uneb.br), no dia 01 de junho
de 2016, quando o resultado será comunicado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de
Pós-Graduação (PPG), para implantação da bolsa a partir de junho de 2016.
9. Atribuições do bolsista:
I – Participação de Seminário Acadêmico, apresentando resultados de sua pesquisa;
II – Participação em disciplina do Programa;
III – Participação em Bancas de avaliação de mestrandos;
III – Publicação de resultados da pesquisa com menção ao Programa;
IV – Apresentação do Relatório de Atividades Anual e de Relatório Final em até 60
(sessenta) dias após o encerramento da bolsa.
10. Informações Complementares:
Prédio da Pós-Graduação/Campus I/UNEB, 3º. andar, Rua Silveira Martins, nº. 2.555,
Cabula, Salvador/Bahia, CEP: 41195-001
Tel: 31172442
e-mail: secretariappgel@yahoo.com.br
www.ppgel.uneb.br
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 13 de maio de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

Universidade do Estado da Bahia
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação

ANEXO I
Formulário de Inscrição para Seleção de Bolsista para o Programa
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)

I – Dados do Pesquisador.
Nome:
CPF (somente para brasileiros ou estrangeiros naturalizados):
Nacionalidade:
Documento de Identidade N°:

Órgão Emissor:

Data de Nascimento:
Endereço:
Número:

Bairro:

Complemento:

CEP:

Cidade/ Estado:

E-mail:
Celular:

Telefone:

II – Dados do Projeto.
Título do Projeto:
Linha de Pesquisa (ver edital):

III – Vínculo Empregatício com Instituição/Empresa:
(

) Sim

(

) Não

Em caso afirmativo:
Nome da Instituição/Empresa:
Endereço:
Telefone:

Local e Data:
_________________________________
Assinatura do candidato(a)

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS CANDIDATOS DO
PROCESSO SELETIVO EDITAL PNPD 2016
Candidato: ___________________________________________

ELEMENTOS PARA
AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

Projeto e Documentação completa
apresentada pelo candidato no ato da
inscrição
Análise do Currículo Lattes

NOTA ALCANÇADA PELO
CANDIDATO

0 a 5,00
0 a 5,00

TOTAL DE PONTOS

10,00

ANÁLISE DE CURRÍCULO
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
-

Execução de Projetos de Pesquisa e/ou de Extensão aprovado pelo
Departamento ou pelos Colegiados da vida acadêmica. (0,25 pontos
cada)
Assessoramento, Coordenação, Supervisão, ou Consultoria a
instituições e/ou associações de caráter científico, cultural ou sóciocomunitário. (0,2 cada)
Participação como examinador em seleção e concursos públicos,
em comissões de análise de produção técnico-científica e literária e
comissões para avaliação acadêmica de docente. (0,2 cada)
Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, encontros,
simpósios. (0,1 cada)
Exercício de magistério em cursos de extensão e pós-graduação.
(0,1 cada ano)
Experiência em cargos de administração universitária. (0,2 pontos
cada)
Orientação de dissertação e tese nos últimos cinco anos. (0,1 pontos
cada)
Orientação de bolsista de iniciação científica, desenvolvimento
tecnológico ou monitoria. (0,1 pontos cada)
Artigo de sua área de pesquisa publicado em revista de divulgação
científica com conselho editorial e/ou classificado na Qualis da
CAPES, nos últimos cinco anos. (0,1 pontos cada)

PONTOS
Máximos
Atribuído
0,5

0,6

0,4
0,5
0,5
02
0,5
0,3

0,5

Livro publicado em sua área de pesquisa de autoria individual ou
coletiva nos últimos cinco anos. (0,1 pontos cada)
Parte de livro de sua área de pesquisa de sua autoria individual ou
coletiva. (0,1 pontos cada)
Tradução de livro ou parte de livro na área de sua pesquisa nos
últimos cinco anos (0,1 ponto cada)

0,4

Total

5,0

0,4

0,2

