
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

EDITAL Nº 02/2018 

 

PROCESSO SIMPLIFICADO SELETIVO PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

MODALIDADE SEM BOLSA 

 

PREÂMBULO 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da 

Paraíba abre inscrições para Estudos de Supervisão em nível de Pós-Doutorado, 

modalidade sem bolsa, com início no período 2018.2, cujo processo será regido pela 

RESOLUÇÃO Nº 52/2014 CONSEPE/UFPB. 

A Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 13 de 2018, da Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFPB), para o 

processo simplificado de estágio pós-doutoral modalidade sem bolsa é composta pela 

Profa. Dra. Izabel França de Lima (Presidente), Profa. Dra. Joana Coeli Ribeiro Garcia 

(Membro) e o Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto (Membro). 

As informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), por meio da URL 

http://ccsa.ufpb.br/ppgci ou na sua Secretaria Executiva pelo telefone: (83) 3216-7483. 

 

1 MODALIDADE DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL SEM BOLSA  

A modalidade de estágio pós-doutoral sem bolsa implica que não haverá recursos ou 

custeio para o desenvolvimento do plano de pesquisa. Nessa condição o candidato 

poderá recorrer aos órgãos de fomento para custeio da pesquisa. 

 

2 REQUISITOS PARA SE CANDIDATAR  

2.1 possuir o título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos 

pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 

reconhecido pela plataforma Carolina Bori; 



2.2 apresentar carta de aceite do professor-supervisor, vinculado ao curso de doutorado 

do PPGCI/UFPB como professor permanente;  

2.3 cópia do diploma de doutor, expedido por instituição com programa de pós-

graduação reconhecido pela Capes ou reconhecido pela plataforma Carolina Bori, no 

caso de candidato estrangeiro; 

2.4 curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

curriculum com histórico de trabalhos científicos;  

2.5 plano de Pesquisa conforme a Resolução do CONSEPE/UFPB nº 52/2014, Art. 7º, 

item IV; 

2.6 declaração de disponibilidade de tempo integral e dedicação exclusiva às atividades 

a serem desenvolvidas durante o estágio pós-doutoral; 

2.7 documento oficial de liberação das atividades, em caso de possuir vínculo 

empregatício. 

 

3 INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições serão realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGAA), no período de 18 de junho de 2018 até as 23h59 do dia 24 de junho de 2018, 

no endereço eletrônico: https://goo.gl/rhRQ8V 

3.2 O(A) candidato(a) é responsável pelo envio online de toda documentação e 

veracidade das informações, a saber: 

a) Requerimento ao coordenador do PPGCI/UFPB, solicitando a inscrição no 

processo seletivo, conforme ANEXO I deste Edital. Em um único arquivo em 

formato pdf. 

b) Carta de aceitação assinada pelo professor-supervisor, vinculado ao curso de 

doutorado do PPGCI/UFPB como professor permanente Em um único arquivo 

em formato pdf. 

c) Declaração devidamente assinada de que dispõe de tempo integral e dedicação 

exclusiva às atividades a serem desenvolvidas durante o pós-doutorado. Em um 

único arquivo em formato pdf. 

d) Documento oficial da instituição de liberação das atividades, em caso de 

possuir vínculo empregatício Em um único arquivo em formato pdf. 

e) Cópia do diploma de doutor, expedido por instituição com programa de pós-

graduação reconhecido pela Capes ou reconhecido pela plataforma Carolina 

Bori, em caso de ser obtido em instituição estrangeira. Em um único arquivo 

em formato pdf. 



f) Plano de Pesquisa alinhado com os projetos de pesquisas do professor 

supervisor e conforme estabelecido no item IV do Art. 7º da Resolução do 

CONSEPE/UFPB nº 52/2014. Em um único arquivo em formato pdf; 

g) Uma fotografia 3x4 recente digitalizada em formato jpg; 

h) Documentos de Identificação: RG ou CNH e demais documentos: CPF, 

Título de Eleitor e Certificado de Reservista (quando for o caso). Em um único 

arquivo em formato pdf;  

i) Documentos comprobatórios, referentes aos últimos cincos anos, do currículo 

na Plataforma Lattes, em um único arquivo em formato pdf. Serão pontuados 

e portanto deverão ser apresentados, só e somente só, os itens curriculares 

descritos no ANEXO II deste edital. Os documentos comprobatórios devem 

ser apresentados na ordem estabelecida no ANEXO II  

j) Link do currículo na Plataforma Lattes, 

 

3.3 Não serão aceitas inscrições ou documentos comprobatórios por e-mail; 

3.4 Em nenhuma hipótese será permitido anexar qualquer documento após o ato de 

inscrição. 

3.5 A homologação das inscrições, com base na análise da documentação apresentada, 

caberá à Coordenação do PPGCI. A divulgação ocorrerá no endereço eletrônico do 

PPGCI/UFPB https://ccsa.ufpb.br/ppgci. 

 

4 PROCESSO DE SELEÇÃO  

O Processo de seleção simplificado será composto:  

4.1 análise da proposta de plano de pesquisa que deverá ser elaborada em alinhamento 

com os projetos de pesquisas do professor supervisor, disponível no Curriculum 

Lattes/CNPq e na estrutura estabelecida no item IV do Art. 7º da Resolução do 

CONSEPE/UFPB nº 52/2014 (40 pontos);  

4.2 análise do Currículo comprovado no formato Lattes-CNPq considerando a produção 

intelectual dos últimos 5 (cinco) anos pontuado conforme ANEXO II deste Edital (60 

pontos);  

 

5 APROVAÇÃO  

Para aprovação o candidato deverá obter no mínimo 70 (setenta) pontos numa 

pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), soma dos pontos do plano de pesquisa e do 

currículo.  

 

https://ccsa.ufpb.br/ppgci


6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado será publicado na página URL http://ccsa.ufpb.br/ppgci 

 

7 HOMOLOGAÇÃO  

A comissão de seleção publicará a homologação do resultado final no dia 06 de julho de 

2018. A divulgação ocorrerá no endereço eletrônico do PPGCI/UFPB 

https://ccsa.ufpb.br/ppgci. 

 

8 RECURSOS  

O candidato poderá solicitar recurso de revisão do Processo Seletivo até (10) dez dias 

úteis após a publicação do resultado, encaminhando requerimento justificado à 

Coordenação do Programa que encaminhará à Comissão reanálise do material enviado 

para as etapas do Processo. 

 

9 CRONOGRAMA 

Data / Período Evento Local/Horário 

18/06/2018 a 

24/06/2018 
Período de inscrições. 

SIGAA 

 

26/06/2018 
Divulgação do resultado da homologação das 
Inscrições. 

Site do PPGCI/UFPB 
À partir das 

17h00. 

26/07/2018 a 

27/06/2018 

Prazo para solicitação de reconsideração do 
resultado da homologação das inscrições 

E-mail do 
PPGCI/UFPB 

28/06/2018 

Divulgação do resultado dos pedidos de 
reconsideração sobre a homologação das 
inscrições. 

Site do PPGCI/UFPB 
À partir das 

17h00. 

28/06/2018 a 

04/07/2018 

Análise da proposta de plano de pesquisa e 

Avaliação Curricular. 
- 

04/07/2018 
Divulgação do resultado da Análise da proposta 

de plano de pesquisa e Avaliação Curricular. 

Site do PPGCI/UFPB 
À partir das 

17h00. 

04/07/2018 a 

05/07/2018 

Prazo para solicitação de reconsideração da 
Análise da proposta de plano de pesquisa e 

Avaliação Curricular. 

E-mail do 
PPGCI/UFPB 

05/07/2018 

Divulgação do resultado dos pedidos de 
reconsideração sobre a Análise da proposta de 

plano de pesquisa e Avaliação Curricular. 

Site do PPGCI/UFPB 
À partir das 

17h00. 

06/07/2018 
Divulgação do resultado final do processo 
simplificado seletivo. 

Site do PPGCI/UFPB 
À partir das 17h00 

http://ccsa.ufpb.br/ppgci
https://ccsa.ufpb.br/ppgci


07/07/2018 a 
17/07/2018 

Prazo para interposição de recursos.  
E-mail do 

PPGCI/UFPB 

18/07/2018 Divulgação do Resultado Final.  
Site do PPGCI/UFPB 
À partir das 17h00 

Agosto de 2018 Matrícula 
Coordenação do 

PPGCI 

 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O estágio de pós-doutoramento terá início a partir do mês de agosto de 2018. A duração 

do pós-doutorado será de no mínimo 06 (seis) e de no máximo 24 (vinte e quatro) 

meses, podendo ocorrer uma prorrogação de até 12 doze meses, a critério do colegiado 

do programa de pós-graduação. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Henry Poncio Cruz de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFPB) 

 

João Pessoa, 08 de junho de 2018. 

 

 

 

  



ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

 

 

 

______________________________________________ vem requerer ao Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, conforme Edital 02/2018 do 

PPGCI/UFPB, inscrição no processo simplificado seletivo para estágio Pós-Doutoral 

modalidade sem bolsa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Paraíba.  

 

 

 

 Nestes Termos, 

 Pede Deferimento. 

 

 

 

João Pessoa, _____ de ____________ de _____ 

 

 

 

 

 

Requerente 

____________________________________________________ 

  



ANEXO II 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO 

PROCESSO SIMPLIFICADO SELETIVO PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

MODALIDADE SEM BOLSA 

PPGCI/UFPB – Edital 02/2018 

 

ATIVIDADE NÍVEL 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
PONTOS 

Produção 

Científica 

Publicação de Livro com ISBN e 

Conselho Editorial (últimos 5 

anos) 

Ciência da Informação, 

Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia. 

10,0 

Outras Áreas 9,0 

Publicação de Capítulo de Livro 

com ISBN e  Conselho Editorial 

(últimos 5 anos) 

Ciência da Informação, 

Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia. 

8,0 

Outras Áreas 7,0 

Artigo técnico-científico, em 

periódico Qualis A (últimos 5 

anos) 

Ciência da Informação, 

Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia. 

8,0 

Outras Áreas 7,0 

Artigo técnico-científico em 

periódico Qualis B1, B2 e B3 

(últimos 5 anos) 

Ciência da Informação, 

Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia. 

6,0 

Outras Áreas 5,0 

Artigo técnico-científico em 

periódico Qualis B4 e B5 (últimos 

5 anos) 

Ciência da Informação, 

Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia. 

4,0 

Outras Áreas 3,0 

Trabalhos publicados em anais de 

eventos científicos, na íntegra 

(últimos 5 anos)  

Ciência da Informação, 

Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia. 

3,0 

Outras Áreas 2,0 

 

 


