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RETIFICAÇÃO DO EDITAL NO 06, DE 12 DE JUNHO DE 2017. UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO JOÃO DEL REI  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São 

João Del-Rei (UFSJ) torna público aos interessados a abertura de uma vaga de bolsista para Estágio Pós-

Doutoral vinculada ao Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES (PNPD/CAPES). O PNPD/CAPES é 

um programa de concessão institucional que financia estágios pós-doutorais em Programas de Pós-

Graduação (PPG) stricto sensu acadêmicos recomendados pela CAPES, conforme Portaria n.º 086, de 03 

de julho de 2013, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

 

ONDE SE LÊ:  

 
INSCRIÇÕES 

 
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar por e-mail (ppgpsi@ufsj.edu.br) em formato 
PDF a apresentação de sua candidatura assinada ao Programa, acompanhada do Currículo Lattes e de 
um Projeto de Pesquisa. O projeto de Pesquisa deverá constar de: a) folha de rosto; b) resumo em 
(português e inglês); c) introdução; d) objetivos; e) metodologia; f) resultados esperados; g) 
cronograma; h) referências. Deverá ter no máximo 20 páginas, excluindo a folha de rosto e as 
referências. Também é exigido que o candidato redija uma declaração de ciência da Portaria CAPES 
nº.86/2013, que regulamenta o PNPD, e a concordância com as diretrizes nela explicitadas. A inscrição 
juntamente com a documentação exigida, deverá ser enviada por e-mail (ppgpsi@ufsj.edu.br) a partir 
do dia 13/06/2017 até o dia 13/07/2017. 

LEIA-SE:  
 

 

INSCRIÇÕES 

 

Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar por e-mail (ppgpsi@ufsj.edu.br) em formato 

PDF a apresentação de sua candidatura assinada ao Programa, acompanhada do Currículo Lattes e de 

um Projeto de Pesquisa. O projeto de Pesquisa deverá constar de: a) folha de rosto; b) resumo em 

(português e inglês); c) introdução; d) objetivos; e) metodologia; f) resultados esperados; g) 

cronograma; h) referências. Deverá ter no máximo 20 páginas, excluindo a folha de rosto e as 

referências. Também é exigido que o candidato redija uma declaração de ciência da Portaria CAPES 

nº.86/2013, que regulamenta o PNPD, e a concordância com as diretrizes nela explicitadas. A inscrição 

juntamente com a documentação exigida, deverá ser enviada por e-mail (ppgpsi@ufsj.edu.br) a partir 

do dia 13/06/2017 até o dia 12/07/2017. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

São João del-Rei, 06 de Julho de 2017 

 

 

  

Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Psicologia 

Universidade Federal de São João del-Rei 


