UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro De Ciências Jurídicas e Econômicas
Programa De Pós-Graduação em
Ciências Contábeis - PPGCon

Edital nº. 01/2016 do PPGCon-UFES
Seleção de Bolsista de Pós Doutorado PNPD/CAPES
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCon) da Universidade
Federal do Espírito Santo torna público o processo de seleção para 01 (uma) bolsa
oferecida pelo Programa Nacional de Pós Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES), nas
modalidades “a” e “b” previstas no inciso V do Artigo 5º do Regulamento do PNPD,
Anexo I da portaria
nº
086
de 03 de julho de 2013
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd).
1-Período de inscrição e local:
As inscrições poderão ser realizadas entre 23 de novembro de 2016 e 02 de dezembro
de 2016, na Secretaria Unificada de Pós-Graduação do CCJE, localizada no Anexo I,
entre o EDI e EDII, no horário de 8:00 às 18:00, Campus Universitário Goiabeiras,
CEP: 29075-910 ou pelo e-mail do PPGCon: ppgcon.sec@gmail.com devendo a
documentação ser enviada por SEDEX com data de postagem até o último dia do
período de inscrição.
2-Valor e duração da bolsa.
O valor atual da bolsa é de R$ 4.100,00 e durará enquanto durar o projeto de pesquisa
proposto pelo candidato aprovado, respeitando-se a avaliação anual de desempenho do
bolsista prevista na portaria CAPES 86/2013.
O período de execução do projeto será de 24 (vinte e quatro) meses, renovável por mais
06 (seis) meses, mediante justificativa aceita pelo PPGCon.
3-Documentos exigidos para a inscrição
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato
(Anexo II);
b) Cópia do diploma do curso de doutorado (frente e verso), Ata da defesa,
Certificado de Conclusão do Doutorado;
c) Currículo completo e atualizado (no modelo da Plataforma Lattes do CNPQ para
brasileiros, seguido da documentação comprobatória, que deve estar organizada
rigorosamente na ordem indicada na planilha de notas (Anexo I);
d) Planilha de notas referente ao currículo devidamente preenchida (Anexo I)
e) Cópia de Cédula de Identidade (frente e verso);
f) Cópia da folha de identificação de passaporte quando estrangeiro.
As inscrições com falta de documentos e/ou que não preencherem os requisitos exigidos
por este Edital serão indeferidas.
4. Atividade previstas
Durante a vigência da bolsa o(a) aprovado(a) deverá(ão):
a) Ministrar aulas de pós-graduação;

b) Orientar alunos de graduação e/ou de pós-graduação;
c) Participar das atividades de pesquisa do PPGCon e apresentar produção
intelectual associada à linha e/ou grupo de pesquisa a que se vincular no
Programa.
Informações sobre linhas e grupos de pesquisa do PPGCon, e sobre as pesquisas atuais
dos professores, estão disponíveis em http://www.cienciascontabeis.ufes.br/posgraduacao
5. Requisitos
Respeitado o previsto no art. 5º do Anexo I da portaria nº 086 de 03 de julho de 2013 o
candidato deve:
a.
Possuir título de doutor na área de Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou Economia;
b.
Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPQ ou, se
estrangeiro, currículo com histórico de publicação de trabalhos científicos
(artigos, resenhas, capítulos de livros, livros etc.), atividades de docência,
prêmios de mérito acadêmico, áreas de atuação e formação acadêmica;
c.
Estar disponível para iniciar as atividades em janeiro de 2017.
6. Do processo de seleção
O processo seletivo ocorrerá em duas etapas. Na primeira etapa o(a) candidato(a) deverá
apresentar uma proposta de pesquisa.
A segunda etapa será a análise do currículo dos(as) candidatos(as).
Primeira Etapa
Fase 1: Avaliação de proposta de pesquisa com base nos parâmetros estabelecidos no
tópico 6.1.
6.1- Sobre a proposta de pesquisa: deve ter no mínimo 3 páginas e no máximo 5
páginas (fonte Arial 12, espaço 1,5 e margens direita e esquerda, superior e inferior de 3
cm, sem contar a bibliografia) e demonstrar:
a. Relevância científica da problemática da pesquisa;
b.Integração do projeto à temática de pesquisa proposta e à linha de pesquisa indicada;
c. Detalhamento e adequação dos procedimentos metodológicos à pesquisa;
d. Pertinência da bibliografia utilizada;
e. Potencial de colaboração com os grupos de pesquisa do PPGCon;
f. Cronograma de atividades;
Fase 2: Avaliação do currículo do(a) candidato(a)
6.2- Sobre o currículo: serão avaliadas a produção e atuação acadêmica ao longo dos
últimos 4 (quatro) anos (2013 a 2016), de acordo com a tabela 1 (anexa), que deverá ser
entregue no momento da inscrição, preenchida pelo próprio candidato. As informações
prestadas estarão sujeitas à conferência por parte da comissão de seleção.
O candidato com maior pontuação na ficha anexa receberá nota 100 e os demais
candidatos terão sua pontuação convertida proporcionalmente (por “regra de três”) às
notas do primeiro classificado.

6.3 – Resultados
Resultados
O resultado final será a média aritmética das notas obtidas na Proposta de Pesquisa e
na análise do CV Lattes, todas com o mesmo peso.
Os resultados de cada fase serão divulgados
http://www.cienciascontabeis.ufes.br/pos-graduacao

na

página

eletrônica

O resultado final será divulgado em 16 de dezembro de 2016 a partir das 18h.
7. Casos Omissos
Os casos omissos serão deliberados pela coordenação do PPGG.

