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O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da Universidade Federal do Pará
(UFPA) torna pública a presente chamada e convida as(os) interessadas(os) a participar do
processo seletivo para Bolsista de Estágio Pós-Doutoral no âmbito do Programa de
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-Doutorado Estratégico – em conformidade
com o Edital 16/2022 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), com a Resolução 4.517 de 2014 (CONSEPE/UFPA) e Resolução 01/2022
(PPGCP/UFPA).
1. Objetivos
1.1. A presente chamada vincula-se ao PDPG Estratégico CAPES, que tem por objetivo ampliar a
produção de conhecimento científico em programas de pós-graduação estratégicos em
consolidação.
1.2. A concessão da Bolsa de estágio pós-doutoral objetiva fortalecer as atividades de pesquisa,
comunicação e divulgação científicas do projeto Pesquisa de Valores Ambientais e Atitudes sobre
a Amazônia (PVAAA).

2. Bolsa de Estágio Pós-doutoral
2.1. À(Ao) selecionada(o) pela presente chamada, o PPGCP-UFPA disponibilizará bolsa de
estágio pós-doutoral no valor de R$ 4.200,00 mensais. Conforme o disposto no art. 14.3 do Edital
16/2022 da CAPES, o período de vigência da referida bolsa será de 24 meses (improrrogáveis), a
ser iniciado em dezembro de 2022.
3. Requisitos da(do) Candidata(o)
3.1. Possuir título de Doutor(a) em Ciência Política, ou áreas afins, obtido há, no máximo, 5 anos,
a contar da data da implementação da bolsa.
3.2. Ter experiência profissional ou formação acadêmica em pelo menos uma das seguintes áreas:
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(a) Métodos quantitativos aplicados às ciências sociais;
(b) Metodologia de pesquisa survey;
(c) Programação aplicada às ciências sociais.
3.3. Apresentar currículo atualizado na Plataforma Lattes (CNPq).
3.4. Apresentar plano de trabalho em conformidade com os objetivos da Pesquisa de Valores
Ambientais e Atitudes sobre a Amazônia (ver anexo 1).
3.5. Em conformidade com o item 14.4.1 do Edital 16/2022 da CAPES, é vedada a inscrição de
docentes da UFPA.
4. Requisitos da(do) Bolsista
4.1. Dedicar-se às atividades do Estágio Pós-doutoral no âmbito do PPGCP-UFPA, em um regime
de 20 (vinte) horas semanais;
4.2. Não acumular a bolsa que é objeto da presente chamada com bolsas concedidas por quaisquer
outras agências de fomento;
4.3. Participar da fase de implementação da PVAAA, bem como de suas atividades de divulgação
e comunicação científicas. (Ver Anexo 1).
4.4. Declarar, no ato de inscrição, que se compromete a fixar residência em Belém e comprová-la,
ao longo da vigência, quando solicitado. O Estágio Pós-doutoral não poderá ser feito remotamente.
4.5. Até o final do Estágio Pós-doutoral, o(a) pesquisador(a) de Pós-doutorado deverá socializar
em eventos do PPGCP-UFPA, ou da “Área Ciência Política e Relações Internacionais”, os
resultados da sua pesquisa e a comprovação de submissão, publicação ou aceite de um (01) artigo
científico em periódico Qualis A.
4.6. Será permitida a participação da(do) bolsista como colaborador em disciplinas do PPGCP e
da Faculdade de Ciências Sociais da UFPA, sob a orientação do(a) supervisor(a).
5. Inscrições
5.1. As inscrições deverão ser realizadas mediante o envio de mensagem de e-mail para o endereço
institucional do PPGCP (ppgcp@ufpa.br).
5.2. O período de inscrição vai das 00:00 horas do dia 11 de novembro de 2022 às 23h59min do
dia 17 de novembro de 2022. O título da mensagem deve conter o seguinte texto: Inscrição Bolsa
Pós-Doc – PDPG / PPGCP-UFPA. O corpo da mensagem deve conter nome completo e número
de telefone da(do) candidata(o).
5.3. Os seguintes documentos devem ser anexados à mensagem de e-mail:
5.3.1. Cópia de documento de Identificação;
5.3.2. Cópia do Diploma de Doutor/a ou Ata de Defesa de Tese;
5.3.3. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 6);
5.3.4. Cópia atualizada do Currículo registrado na Plataforma Lattes;
5.3.5. Plano de trabalho;
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5.3.5.1. O Plano de Trabalho deve conter, no máximo, 5 (cinco) páginas. O documento deve seguir
a seguinte formatação: fonte Times New Roman, 12, espaçamento 1,5 entre linhas; normatização
deve seguir o padrão ABNT.
5.3.5.2. O Plano de Trabalho deve descrever as atividades que a(o) candidata(o) pretende realizar
ao longo do processo de implementação da PVAAA, bem como de seu estágio no âmbito do
PPGCP-UFPA. O documento deve, necessariamente, destacar atividades de pesquisa e produção
acadêmica.
6. Processo Seletivo
6.1. A Comissão de Avaliação será composta por quatro docentes designados pelo Colegiado do
PPGCP.
6.2. A seleção contará com três etapas:
6.2.1. 1ª Etapa – Avaliação e homologação da documentação apresentada (eliminatória);
6.2.2. 2ª Etapa – Entrevista com as(os) candidatas(os) aprovadas(os) na primeira etapa
(classificatória);
6.2.2.1. Todas as entrevistas serão realizadas em modalidade virtual, através da plataforma Google
Meet com link a ser disponibilizado no dia da entrevista;
6.2.3. 3ª Etapa – Análise do Plano de Trabalho das(dos) candidatas(os) aprovadas(os) na primeira
etapa (classificatória).
6.2.4. 4ª Etapa – Análise do Currículo das(dos) candidatas(os) aprovadas(os) na primeira etapa
(classificatória).
6.3. Critérios de Avaliação
6.3.1. Na etapa de homologação de candidaturas (1ª Etapa) serão analisadas a conformidade e a
coerência da documentação encaminhada com as regras contidas na presente chamada pública.
6.3.1.1. Em relação aos requisitos demandados pelo item 3.2 da presente chamada, serão
considerados como comprovantes as atividades incluídas pela(o) candidata(o) no Currículo Lattes.
6.3.1.2. Para homologar as candidaturas, a Comissão de Avaliação deverá se guiar pela ficha
contida no Anexo 2 à presente chamada
6.3.2. Na etapa de entrevista (2ª Etapa), serão avaliadas as capacidades da(do) entrevistada(o) de
apresentar justificativas e esclarecimentos em relação à adequação de seu plano de trabalho à
proposta de pesquisa da PVAAA, à sua trajetória acadêmica anterior, à sua disponibilidade de
trabalho, bem como em relação a seu nível de conhecimento da metodologia survey e domínio de
métodos quantitativos aplicados à ciência política
6.3.2.1. A pontuação máxima que pode ser obtida por uma(um) candidata(o) na etapa em questão
é de 30 (dez) pontos. Ao avaliar as(os) candidatas(os), a Comissão de Avaliação deverá se guiar
pela ficha de avaliação encartada no Anexo 3 à presente chamada.
6.3.3. Na etapa de avaliação do Plano de trabalho (3ª Etapa) serão analisadas a adequação das
atividades propostas pelas(os) candidatas(os) aos objetivos da PVAAA, bem como a qualidade do
plano de trabalho.
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6.3.3.1. A pontuação máxima que pode ser obtida por uma(um) candidata(o) na etapa em questão
é de 20 (dez) pontos. Ao avaliar as(os) candidatas(os), a Comissão de Avaliação deverá se guiar
pela ficha de avaliação encartada no Anexo 4 à presente chamada.
6.3.4. Na etapa de avaliação do Currículo das(os) candidatas(os) (4ª Etapa) serão analisadas a
produção e as atividades acadêmicas anteriores, conforme tabela de pontuação pré-definida;
6.3.4.1. A pontuação máxima que pode ser obtida por uma(um) candidata(o) na etapa em questão
é de 50 (dez) pontos. Ao avaliar as(os) candidatas(os), a Comissão de Avaliação deverá se guiar
pela tabela de pontuação Anexo 5 à presente chamada.
6.4. Para fins de avaliação final, será considerada a soma das pontuações obtidas pelas(os)
candidatas(os) com inscrições homologadas nas etapas supracitadas.
6.4.1. Serão consideradas(os) classificadas(os) todas(os) as(os) candidatas(os) com inscrições
homologadas que obtiverem acima de 60 pontos;
6.4.2. Será selecionada(o) como bolsista aquela(e) que obtiver mais pontos, dentre as(os)
classificadas(os);

7. Cronograma
EVENTO
Inscrições
1ª Etapa – Avaliação da Documentação
Divulgação das inscrições homologadas e das datas e horários das entrevistas
2ª Etapa – Entrevistas
3ª e 4ª Etapas – Análise de Plano de Trabalho e de Currículo
Divulgação do resultado final
Implementação da bolsa com início das atividades

Data / Período
(2022)
11 a 17/11
18 a 21/11
21/11
22 a 23/11
24 a 25/11
25/11
10/12

8. Disposições Gerais
8.1. Os recursos porventura interpostos deverão ser enviados no prazo de 24 horas após a
divulgação preliminar das inscrições e divulgação preliminar do resultado. Os recursos serão
julgados pelo Colegiado do PPGCP em até 3 dias úteis.
8.2. A inscrição da(o) candidata(o) implica no conhecimento e plena aceitação das normas e
condições estabelecidas nesta Chamada Pública, incluindo seus anexos, em relação às quais não
poderá ser alegado desconhecimento.
8.3. A seleção terá validade de seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses,
contada a partir da data de publicação da homologação.
8.4. Os casos omissos nesta Chamada serão decididos pela Comissão de Seleção.
8.5. A(O) candidata(o) aprovada(o) deverá se apresentar ao PPGCP dentro de 15 dias após a
divulgação do resultado.
8.6. Havendo caso de desistência da(do) bolsista selecionada(o) após o término do processo
seletivo, o PPGCP poderá chamar a(o) candidata(o) classificada(o) na colocação subsequente.
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ANEXO 1 – Pesquisa de Valores Ambientais e Atitudes sobre a Amazônia (PVAAA) –
Resumo Executivo e Objetivos

A PVAAA é uma pesquisa survey com representatividade nacional e regional para o Norte do
Brasil que será realizada por membros da equipe no primeiro semestre de 2022. Abordará as
atitudes e percepções sobre valores ambientais e questões críticas que envolvem a Amazônia (tais
como desmatamento, conflitos agrários, exploração de recursos naturais, crimes ambientais, entre
outros) do ponto de vista da relação entre tais temas com o comportamento político do público
brasileiro. O presente projeto objetiva dar continuidade a tal pesquisa a partir da análise de seus
dados e da formulação de publicações científicas neles baseadas.
A partir dos resultados encontrados no survey, objetiva-se também encontrar a relação entre os
valores e atitudes dos cidadãos e as suas preferências e avaliação das políticas públicas
implementadas na região. Desta forma, verificar se a forma como o cidadão enxerga as questões
sociais e ambientais críticas da Amazônia é congruente com as políticas públicas, impactando na
avaliação subjetiva que se faz sobre elas.
Uma vez realizadas essas iniciativas de pesquisa, objetiva-se que a produção científica proveniente
do presente projeto esteja em parte amparada em seus resultados. Dessa forma, são esperadas
orientações de dissertações de mestrado neles baseados, bem como a formulação de artigos
científicos e capítulos de livro por parte da equipe do projeto. Ademais, tal produção enseja a
cooperação acadêmica com pesquisadores de outras instituições de pesquisa, além do
desenvolvimento de ações de comunicação científica na forma de artigos não acadêmicos e cursos
de extensão. Por fim, importa ressaltar que a atuação dos estagiários de pós-doutorado incidirá
sobre o objetivo ora em questão, uma vez que será orientada à produção científica e à capacitação
e formação discente, no âmbito do PPGCP.
No âmbito do projeto, objetiva-se implementar as seguintes ações:
1) Publicação e divulgação da Base de Dados do projeto para a comunidade acadêmica, com o
objetivo de inserir o PPGCP no debate público sobre as questões críticas da Amazônia e fortalecer
as redes de cooperação já existentes.
2) Divulgação dos principais resultados da pesquisa em um seminário apresentando para a
sociedade (gestores, stakeholders e sociedade civil), fortalecendo a relação do PPGCP com a
sociedade em geral a partir do aumento do seu impacto social.
3) Publicação de um relatório executivo com um sumário dos resultados, servindo como fonte
de dados para a implementação, avaliação e monitoramento de políticas públicas na Amazônia,
bem como subsidiar as ações da sociedade civil e movimentos sociais; aumentando o impacto
social do programa.
4) Realização de Workshops com pesquisadores da área com o objetivo de fomentar uma rede
de pesquisadores de comportamento político e políticas públicas que atuem na temático
socioambiental, tornando o PPGCP uma referência nesta questão.
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5) Submissão, no período de vigência do projeto, 5 artigos em revistas qualificadas e/ou capítulos
de livros, aumentando a produção científica do corpo docente.
6) Organização de oficinas de formação metodológica, capacitando o corpo discente com
ferramentas metodológicas da ciência política, fortalecendo, desta forma, a sua formação e
capacitação.
7) Publicação de uma coletânea com os principais produtos bibliográficos produzidos pelo
projeto, consolidando a rede de pesquisadores da área.

ANEXO 2 – Ficha de Conferência – Homologação de Candidaturas
Documentos e Itens para a Inscrição
Documento de Identificação
Diploma de Doutor/a ou Ata de Defesa de Tese
Ficha de Inscrição
Cópia do Currículo Lattes
Plano de Trabalho
Experiência ou Formação - survey, métodos quanti ou
programação

Apresentou

ANEXO 3 – Ficha de Avaliação – Entrevista
Nota
Máx.
8
7
7
8
30

Quesitos Avaliativos
Adequação à proposta da PVAAA
Justificativas sobre atividades anteriores
Disponibilidade para o trabalho
Domínio da metodologia survey e métodos quanti
Total

Nota
Obtida

ANEXO 4 – Ficha de Avaliação – Plano de Trabalho
Quesitos Avaliativos
Adequação aos objetivos do PVAAA
Adequação à proposta pedagógica do PPGCP
Qualidade das ações acadêmicas propostas
Total

Nota
Máx.
8
5
7
20

Nota
Obtida

Não Apresentou
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ANEXO 5 – Ficha de Avaliação / Tabela de Pontuação – Currículo
Publicações e Congressos (Pontuação Máxima = 25)
Máx./Item Unidade
Artigo publicado em periódico internacional indexado
3
5
Artigo publicado em periódico indexado na base scielo.br
5
4
Artigo publicado em periódico indexado em outras bases nacionais
5
3
Livro publicado na área
2
4
Capítulo de livro publicado na área
4
2
Capítulo de livro publicado em área correlata
3
1
Artigo publicado em anais de congresso
5
1
Palestra, Conferência ou Comunicação em Mesa Redonda de Congressos da área
4
2
Comunicação em Grupos de Trabalho em congressos da área
5
1
Organização de Congressos da área
3
2
Orientações e Outras Atividades Acadêmicas (Pontuação Máxima = 15)
Máx./Item Unidade
Doutorado sanduíche no exterior
2 (Sems)
3
Participação em banca de defesa de doutorado
2
2,5
Participação em banca de defesa de mestrado
4
2
Participação em banca de defesa de TCC (Graduação ou Especialização)
5
1
Orientação de mestrado concluída
2
2
Orientação de TCC concluída (Graduação ou Especialização)
4
2
Orientação de IC Concluída
3
1
Coordenação de curso de extensão
2
1
Colaboração em curso de extensão (aula, oficina, palestra)
2
0,5
Experiência Profissional e Formação Complementar (Pontuação Máxima = 10)
Máx./Item Unidade
Experiência profissional em pesquisa survey (acadêmica ou comercial)
1
3
Experiência profissional em análise de dados
1
2,5
Formação complementar em metodologia survey (curta duração)
2
1,5
Formação complementar em estatística ou métodos quantitativos aplicados (curta duração)
2
1,5
Formação complementar em programação (curta duração)
2
1,5
Total

Total

Total

Total
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ANEXO 6 – Ficha de Inscrição
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome:
Tipo de Doc. De Identificação (RG, CNH etc.)

Nº Documento e Órgão Emissor

CPF:

Data de Nascimento:

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefones:

E-mail:

Titulação (Doutorado):
Instituição Formadora:

Belém, _____ de Novembro de 2022

__________________________________________________
Assinatura da(o) candidata(o)

