
 

 

 

EDITAL Nº 04/2017 

 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGA DE PÓS-DOUTORADO 

 

O Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

informa que estarão abertas, no período de 09 a 16 de março de 2017, inscrições para 

candidaturas a 01 (uma) vaga em nível de Pós-Doutorado, vinculado ao Laboratório de 

Geografia Humana, do Departamento de Geociências, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). 

 

1. OBJETIVO 

 

Promover o fortalecimento das atividades de pesquisa, realização de estudos de alto 

nível e a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros para integrar as 

atividades desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

 

I. Possuir título de doutor obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será objeto de 

análise pelo Programa de Pós-Graduação; 

II. Possuir 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; 

III. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

IV. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 



a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; 

b) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 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 Os candidatos aprovados na modalidade “c” deverão apresentar comprovação de 

afastamento da instituição de origem por período compatível com o prazo de vigência 

do estágio de pós-doutorado, quando de sua implementação. 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” não poderão realizar o estágio 

pósdoutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

§ 4º Serão indeferidas as inscrições dos candidatos correspondentes a modalidade “c”, 

docentes do Programa de Pós Graduação em Geografia da UEPG, enquadrados no 

artigo 1º da Portaria 174/2014. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

a) Registro Geral (RG) para pesquisadores brasileiros, ou Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE), para pesquisadores estrangeiros residentes no Brasil, ou 

Passaporte para pesquisadores estrangeiros não residentes no Brasil; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) para pesquisadores brasileiros; 

c) Diploma de Doutorado ou Certificado de Defesa. No caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, também a cópia digital da tese e do histórico escolar; 

d) Currículo Lattes atualizado para pesquisadores brasileiros ou no formato indicado 

pela Portaria nº. 086, de 03 de julho de 2013 da CAPES, para pesquisadores 

estrangeiros; 

e) Plano de Trabalho a ser desenvolvido de acordo com a Linha de pesquisa do 

Laboratório de Geografia Humana da UEPG; para os candidatos na modalidade 

“c” seria altamente desejável o desenvolvimento de pesquisas integradas entre as 

duas IES (a de origem e a UEPG); 

 



4. RECURSOS A SEREM CONCEDIDOS 

 

Para esta vaga, devido a restrições orçamentárias, O Programa de Pós-Graduação em 

Geografia não prevê bolsas de pós-doutorado, devendo o candidato dispor de 

recursos próprios para a realização do estágio (modalidade prevista na RESOLUÇÃO 

CEPE Nº 018,DE 28 DE JUNHO DE 2016 que regulamenta o Estágio de Pós-Doutorado 

na UEPG). 

 

5. PERFIL ACADÊMICO DESEJÁVEL DO CANDIDATO 

 

O(a) candidato(a) deverá apresentar publicações na área de Geografia Humana em 

que seja problematizado os papeis de diferentes linguagens (cinema, literatura, artes 

plásticas, etc.) nas representações do espaço geográfico. Também é importante 

experiências com procedimentos qualitativos de pesquisas; 

Sugere-se que o tema da tese de doutorado do(da) candidato(a) aborde a temática 

com potencialidades para a discussão de Epistemologia e História da Geografia. 

 

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS CANDIDATURAS 

 

a) Adequação do Plano de Trabalho com o perfil do(da) candidato(a) exposto no item 5 

do presente edital; 

b) Análise da produção intelectual, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo 

 

7. SUBMISSÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

Os documentos listados no item 3, deverão ser digitalizados, salvos em formato pdf e 

enviados ao correio eletrônico do Programa de Pós-graduação em geografia 

(ppgg@uepg.br ), cujo ‘Assunto da Mensagem’ deverá ser identificada com o título 

“PÓSDOUTOURADO EM GEOGRAFIA HUMANA NO PPGG”. O envio deverá respeitar o 

cronograma abaixo destacado. 

 

 



8. CRONOGRAMA GERAL DA SELEÇÃO: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Submissão de Candidaturas  09 a 16 de março de 2017 

Análise e Seleção das Candidaturas 17 a 20 de março de 2017 

Divulgação do Resultado (através de 
Edital na página web do Programa) 

Entre 21 e 23 de março de 2017 

 

 

9. CASOS OMISSOS NESTE EDITAL SERÃO SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO DO COLEGIADO 

DO PPGG. 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 08 de março de 2017. 

Prof. Dr. Nicolas Floriani 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 


