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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

Edital nº 02, de 11 de maio de 2018 PPGP/UFES 
 

Seleção para PNPD-INSTITUCIONAL/CAPES - 2018 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Espírito 
Santo faz saber que estão abertas inscrições para o preenchimento de 1 (uma) vaga para Bolsa do 
PNPD-INSTITUCIONAL/CAPES, conforme os requisitos e o perfil detalhados neste Edital. A Bolsa de 
Estudos, no valor mensal de R$ 4.100,00, destina-se à realização de atividades de pesquisa e ensino 
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. A Bolsa de Estudos vigorará de 
15.06.2018 a 15.06.2020, podendo ser renovada conforme o desempenho e produção científica do 
bolsista. O candidato selecionado para a Bolsa contará com infra-estrutura para desenvolver 
atividades de pesquisa, docência e orientação. 
 
1. Requisitos exigidos pela CAPES 
a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no país; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do projeto; 
d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto e ao programa de pós-graduação; 
e) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
f) não ter vínculo empregatício; 
g) não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada; 
h) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme dispositivo 
legal; 
i) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes; 
j) ter sido aprovado pela Comissão de Pós-Graduação para desenvolver atividades acadêmicas no 
âmbito do projeto apoiado; 
k) não ter, preferencialmente, realizado o doutorado na mesma instituição a que se vincula o 
programa de pós-graduação responsável pelo projeto de cuja execução participará; 
l) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua candidatura pela 
CAPES. 
 
2. Requisitos exigidos pelo PPGP/UFES 
 
a) Experiência em pesquisa na área da Psicologia Social e Desenvolvimento; 
b) Familiaridade com pesquisa com crianças, adolescentes e famílias; 
c) Interesse e disponibilidade para desenvolver projeto de pesquisa que aborda o tema da adoção na 
perspectiva da teoria bioecológica do desenvolvimento humano. 
 
 
3. Atribuições no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
 
O bolsista deverá desenvolver suas atividades no âmbito da linha de pesquisa “Processos 
Psicossociais” do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES. Constarão de suas 
atribuições: 
a) a formação de pessoal em atividades de ensino nos cursos de Mestrado e Doutorado em 
Psicologia e no Curso de Graduação em Psicologia; 
b) a co-orientação de alunos de graduação (Iniciação Científica) e de mestrado; 
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c) desenvolvimento do projeto de pesquisa específico intitulado “Pelos caminhos da adoção: 
socialização parental e adaptação na família sob um enfoque bioecológico.”  
d) a coordenação de grupo de estudos sobre o tema adoção e fundamentação metodológica da teoria 
bioecológica; 
e) a submissão de um artigo científico em revista científica (Qualis A1, A2, B1, B2 ou B3) na sua área 
de pesquisa por ano, durante o tempo em que durar a bolsa. 
 
 
4. Inscrição 
A inscrição dos candidatos deverá ser feita mediante o envio, por e-mail (ppgp.ufes@gmail.com) ou 
pelo correio postal (Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, UFES, Avenida 
Fernando Ferrari, n.514, Vitória, CEP 29075-910), dos seguintes arquivos em formato PDF: 
a) Documentos pessoais (RG, CPF, e-mail, telefones e endereço para contato); 
b) Carta de intenções (máximo duas páginas A4, Fonte Times Roman 12 e espaçamento 1,5), 
detalhando suas habilidades e experiências com pesquisa e como atuará no Programa segundo o 
perfil apresentado nos itens 2 e 3 deste edital. 
 
5. Seleção 
A seleção ocorrerá em duas etapas: 
Primeira etapa: 
Uma Comissão Examinadora designada pela Coordenação do PPGP/UFES analisará a 
documentação referida acima, bem como o Curriculum Vitae constante na Plataforma Lattes/CNPq, e 
selecionará os candidatos habilitados para a segunda etapa. 
 
Segunda etapa:  
A segunda etapa constará de entrevista realizada pela Comissão, com base no projeto e na 
documentação apresentada na primeira etapa. 
 
6. Calendário do processo de seleção 
1. Inscrições: até 23.05.2018 (por e-mail até 24 horas e por sedex recebidas até esta data na 
Secretaria do PPGP). 
2. Entrevistas: dia 25.05.2018 partir de 9 horas na sala da Coordenação do PPGP, Avenida Fernando 
Ferrari, n.514, Campus Goiabeiras, prédio CEMUNI VI. Os candidatos de fora do Espírito Santo 
poderão solicitar entrevista via Skype. 
3. Resultado: 30.05.2018 
 
Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 4009 2501 ou pelo e-mail 
ppgp.ufes@gmail.com  

 
 

Vitória, 11 de maio de 2018. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Luziane Zacché Avellar 
Coordenadora do PPGP/UFES 
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