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EDITAL PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

 
O Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião (PEPG/CRE) torna pública a 

abertura de inscrições para a seleção de bolsista de pós-doutorado, no âmbito do Programa Nacional de 

Pós-Doutorado (PNPD) da Capes. Podem inscrever-se candidatos(as) que cumpram as exigências da 

Portaria Capes nº 086, de 03 de julho de 2013 (cf.: do Art. 5° do Anexo I, disponível em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) e possuam os requisitos especificados abaixo 

(itens V e VI). 

 
I. INSCRIÇÕES: de 28 de outubro a 28 de novembro de 2013. Comparecer à Secretaria do PEPG/CRE, 

no horário das 14 às 18hs, de segunda a sexta-feira, munido de cópias dos documentos abaixo 

relacionados. Ou pelo e-mail: procresp@pucsp.br com envio da documentação em arquivos anexos 

(cópias em PDF). 

 
II. SELEÇÃO: Comissão ad hoc aprovada pelo Colegiado do Programa fará a seleção dos(as) 

candidatos(as) por meio de análise de Currículo, Documentação, Desempenho Acadêmico e Projeto de 

Pesquisa, além de Entrevista pessoal. 

 
III. ENTREVISTA: Será agendada pelo(a) candidato(a) entre os horários disponíveis nos dias 02 e 03 de 

dezembro de 2013. 

 
IV. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Dia 05 de dezembro de 2013. A implementação da bolsa será 

feita imediatamente após a publicação da lista de classificação. 
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V. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

1 – Carta de encaminhamento com dados pessoais e justificativa de interesse pela bolsa. 

2 – Diploma do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. 
Diplomas obtidos em instituição estrangeira serão analisados pela Comissão ad hoc. 

3 – Cópia da 1ª página do currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. Para estrangeiros: currículo 
com histórico de publicação de trabalhos científicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, 
conforme anexo do supramencionado Regulamento do PNPD. 

4 – Cópia da carteira de trabalho (ou equivalente, no caso de servidor público) para fins de comprovação 
de não ser aposentado nem estar em situação equiparada. 

5 – Cópia de documento de identificação, conforme as seguintes modalidades: 

a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil: cópia da carteira de identidade (RG) ou do registro nacional 
de estrangeiro; ou cópia do passaporte e comprovante do visto temporário. 

b) estrangeiro residente no exterior: cópia do passaporte e comprovante de endereço residencial no 
exterior no momento da submissão da candidatura. 

 
VI. PROJETO DE PESQUISA: Deverá estar inserido em uma das 2 linhas de pesquisa da área de 

concentração “Religião e Campo Simbólico”, a saber: Religião, Comportamento e Símbolos (psicologia da 

religião) ou Religião e Produções Simbólicas, Orais e Literárias (principalmente: exegese e hermenêutica de 

textos religiosos fundamentais). Sugere-se que o Projeto contemple os seguintes itens: 

a) apresentação do objeto: relevância; objetivos e estratégias para alcançá-los 
b) problema(s) e hipótese(s) iniciais 
c) metodologia e desenvolvimento da pesquisa 
d) levantamento bibliográfico 
e) cronograma de atividades [A bolsa é concedida por 12 meses, podendo ser renovada 

até o máximo de 60 meses. Portanto, explicitar as atividades previstas em cada fase 
do Projeto, a cada 12 meses, se for o caso]. 

 
São Paulo, 28 de outubro de 2013. 
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