UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Edital de Pós-Doutorado 2018

O Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA (PPGCS/UFBA) anuncia,
através deste edital, a abertura do processo seletivo de recém-doutores/as a serem
incorporados/as através de pós-doutoramento da CAPES, no âmbito do Programa Nacional
de Pós-Doutorado (PNPD). A seleção será feita em uma etapa, sendo realizada a análise do
Curriculum Lattes do candidato e do seu projeto de pesquisa. O candidato deverá elaborar
um pequeno projeto com intenções de pesquisa explicando como a formação do candidato
poderá auxiliar na metodologia e nas linhas do PPGCS/UFBA. Limite máximo de 7 (sete)
páginas. Nesta seleção, serão considerados o perfil e a trajetória do candidato, tanto quanto
a qualidade científica da proposta apresentada, sempre tendo em vista sua articulação às
linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e o conhecimento
pelo candidato no que toca à metodologia de pesquisa. Este será avaliado em termos de
experiência em pesquisa e capacidade para acompanhamento de projetos, teses e
dissertações em ciências sociais. Mais especificamente, conhecimentos sobre a lógica da
investigação científica, processos discursivos nas pesquisas em ciências sociais, desenho do
problema da pesquisa, elaboração dos objetivos, construção de modelos de análise,
processos de coleta e análise dos dados.
O número final de selecionados, até o máximo de 1, (uma) bolsa de pós-doutoramento,
dependerá da avaliação do mérito das propostas e do desempenho dos/as candidatos/as nas
propostas. A presente proposta leva em consideração a promoção da interdisciplinaridade
pela CAPES como um parâmetro profícuo para o desenvolvimento do conhecimento
científico, sendo assim, serão avaliados candidatos em qualquer área do conhecimento.
O prazo para envio de propostas expirar-se-á no dia 25 de Maio de 2018 (prazo máximo
para o envio do CV Lattes pela internet). O resultado será divulgado até o dia 30 de Maio
de 2018, quando serão indicados os candidatos selecionados. O início do auxílio dependerá
da finalização do processamento do sistema de concessão da bolsa pela CAPES. As
propostas devem ser enviadas exclusivamente via internet, para o endereço eletrônico do
PPGCS/UFBA: msociolo@ufba.br. Faz parte deste edital a Portaria No. 086, de 03 de julho
de 2013, da CAPES, assim como seus anexos I, II e III, que podem ser obtidos no site da
CAPES.
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