
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 
CALL FOR POST-DOCS 

(PNPD 2018/CAPES) 
 

A Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Linguística da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) torna pública a abertura de 

inscrições para a seleção de 01 (um) 

bolsista em nível de Pós-Doutoramento, no 

contexto do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) da CAPES/MEC, em 

conformidade com a Portaria CAPES nº 

086, de 03/07/2013. 

The Coordination of the Graduate Program 

in Linguistics of the Faculty of Letters at the 

Federal University of Juiz de For a (UFJF) 

makes public this call for applications for 

one (01) post-doc position funded by the 

National Post-Doc Program (PNPD) of the 

Coordination for the Improvement of Higher 

Education Personnel and the Brazilian 

Ministry of Education, in conformity with the 

Portaria CAPES nº 086, from July 3rd 2013. 

 
1. Requisitos para Candidatura  
 

1.1. São requisitos para o candidato à 

bolsa do PNPD:  

I – possuir, quando da implementação da 

bolsa, título de Doutor em Estudos da 

Linguagem, Linguística, Letras ou áreas 

afins, as quais sejam compatíveis com a 

linha de pesquisa Linguística e Cognição 

do PPG Linguística da UFJF;  

II – estar disposto a dedicar-se 

exclusivamente às atividades 

desenvolvidas durante a vigência da bolsa;  

III – não ser beneficiário, quando da 

implementação da bolsa, de outra bolsa de 

qualquer natureza; 

 
1. Application Requirements 
 

1.1. In order to have her application taken 

into consideration, the applicant must: 

I – have a Doctoral degree in Language 

Studies, Linguistics or other related areas, 

which are compatible with the area of 

Linguistics and Cognitive Sciences as 

developed by the Graduate Program in 

Linguistics at UFJF; 

II – be willing to work full-time in the 

research project and other activities to be 

carried on during the post-doc period; 

III – not be receiving, when the scholarship 

is implemented, any other kind of 

scholarship; 



 
 

IV – não possuir, quando da 

implementação da bolsa, vínculo 

empregatício ou estatutário, ou, sendo 

docente ou pesquisador de uma Instituição 

Pública de Ensino e/ou Pesquisa, 

encontrar-se oficialmente afastado de suas 

atividades na referida instituição;  

V – não ser aposentado ou estar em 

situação equiparada;  

VI – apresentar comprovante de residência 

no exterior, caso seja estrangeiro não-

residente;  

VII – estar apto a iniciar as atividades 

relativas ao PNPD tão logo seja aprovada 

a sua candidatura pela CAPES. 

 

IV – not be employed, when the 

scholarship is implemented, or, in case the 

applicant is a professor or researcher in a 

Brazilian Public University or Research 

Center, be granted a official sabbatical 

period, during which the applicant will not 

be working at her home institution; 

V – not be retired or be in a similar 

condition; 

VI – present proof of residence from a 

foreign country, in case the applicant is 

neither Brazilian nor a resident; 

VII – be ready to start the activities related 

to the post-doc position as soon as her 

application is approved by CAPES. 

 

2. Área de atuação  
 
2.1. O bolsista atuará na linha de pesquisa 

Linguística e Cognição, em um dos 

seguintes temas de pesquisa: 

a) Abordagem Construcional da Mudança; 

b) Compreensão de Língua Natural com 

Base em Frames e Construções. 

 

2.2. As atividades principais previstas para 

o período de estágio pós-doutoral são: 

I – realização de pesquisa de qualidade, 

com divulgação gradual dos resultados em 

veículos próprios; 

II – realização de atividades de docência 

(graduação e pós-graduação); 

III – orientação de discentes de graduação 

e/ou pós-graduação; 

2. Position Description 
 
2.1. The post-doc will work in the 

Linguistics and Cognition research group, 

in one of the following research topics: 

a) Constructional Approaches to Change; 

b) Natural Language Understanding with 

Frames and Constructions. 

 

2.2. The main activities in which the post-

doc will be involved are: 

I – conduction of high-quality research, 

followed by proper publication of the results 

achieved; 

II – teaching in both undergraduate and 

graduate division courses; 

III – undergraduate and/or graduate 

student supervision; 



 
 

IV – apresentação de relatórios anuais das 

atividades desenvolvidas. 

IV – submission of annual reports on the 

research conducted.  

3. Inscrições 
 
3.1. As inscrições devem ser submetidas 

entre as 00:00h do dia 23 de julho de 2018 

e as 23:59h do dia 05 de agosto de 2018, 

horário de Brasília. 

 

3.2. As inscrições devem ser feitas online 

através do seguinte endereço eletrônico:  

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/.  

 

3.2.1. Para realizar a sua inscrição o 

candidato deverá preencher todos os 

campos obrigatórios no formulário 

eletrônico, bem como anexar os seguintes 

documentos, em formato PDF:  

I – Currículo no modelo Lattes 

(http://lattes.cnpq.br); 

II – Plano de Trabalho conforme o modelo 

disponibilizado no endereço 

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/;   

III – Cópia do diploma ou certificado de 

conclusão do doutorado; 

IV – Cópia do documento de identidade e 

CPF (para brasileiros) ou do passaporte 

(para estrangeiros); 

V – Comprovante de residência no exterior, 

apenas para candidatos estrangeiros não-

residentes no Brasil. 

3. Application 
 
3.1. Applications shall be submitted 

between 12 am July 23rd 2018 and 11:59 

pm August 05th 2018, Brasília time. 

 

 
3.2. Applications must be submitted online 

at the following electronic address: 

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/.  

 

3.2.1. To submit an application, applicants 

must fill in all required fields in the 

electronic form, as well as upload PDF files 

containing the following documents: 

  

I – Curriculum in the Lattes template 

(http://lattes.cnpq.br); 

II – Work Plan according to the template 

provided at  

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/; 

III – Copy of the Doctoral Degree Diploma 

or Certificate; 

IV – Copy of the identification and CPF 

documents (for Brazilians) or of the 

passport (for foreigners); 

V – Proof of residence at a foreign country, 

only for foreign applicants who do not 

reside in Brazil.    



 
 

3.3. A homologação das candidaturas será 

divulgada em 07 de agosto de 2018, às 

18:00h, horário de Brasília, no site  

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/. 

3.3. Compliance of applications to the 

norms of this call will be made public on 

August 07th 2018, at 6 pm, Brasília time, at  

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/. 

 
4. Critérios de Seleção 
 
4.1. O processo seletivo será feito em duas 

etapas:  

I – análise do Currículo e do Plano de 

Trabalho;  

II – entrevista.  

 

4.2. Serão utilizados como critérios 

avaliativos: 

I – a qualidade acadêmica do candidato; 

II – o perfil do candidato;  

III – a disponibilidade do candidato para 

fixação de moradia em Juiz de Fora. 

 

4.3. As entrevistas serão realizadas no dia 

09 de agosto de 2018, a partir das 10:00h, 

horário de Brasília, na Coordenação do 

PPG Linguística, ou via internet para os 

candidatos que assim preferirem. 

 

 
4. Evaluation Criteria 
 
4.1. The evaluation process includes two 

stages: 

I – analysis of the Curriculum Vitae and 

Work Plan; 

II – interview. 

 

4.2. The following criteria will be used for 

evaluation: 

I – applicant’s academic quality; 

II – applicant’s profile; 

III – applicant’s availability to move to Juiz 

de Fora. 

 

4.3. Interviews will be conducted on August 

09th 2018, beginning at 10 am, Brasília 

time, at the Coordination of the Graduate 

Program in Linguistics, or via Internet for 

those applicants who prefer so. 

 

5. Resultados e Contratação 
 
5.1. Os resultados serão divulgados no dia 

10 de agosto de 2015, às 18:00h, horário 

de Brasília, no site  

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/. 

5. Results and Hiring Process 
 

5.1. Results will be made public on August 

10th 2018, at 6 pm, Brasília time, at  

http://www.ufjf.br/ppglinguistica/processos

-seletivos/pnpd2018/. 

 



 
 

5.2. A assinatura do termo de 

compromisso do bolsista se dará até o dia 

17 de agosto de 2018, impreterivelmente. 

 

5.2.1. O candidato aprovado que não 

assinar o termo em tempo hábil será 

eliminado e o próximo selecionado será 

chamado. 

5.2. The scholarship contract must be 

signed until August 17th 2018. 

 

 

5.2.1. The approved candidate who fails to 

sign the contract in due time will be 

excluded from this call, and the next 

classified candidate will be called.  

 

Juiz de Fora, 23 de julho de 2018 

 

 

Prof.ª Dr.ª Ana Cláudia Peters Salgado 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística 


