Chamada PPGDS 02/2020
Seleção de Bolsista Pós-Doc - Programa Amazônia Legal/Capes
Tema: “Populações Afrodescendentes: contextos rurais e urbanos”
O Programa de Pós-Graduação em Diversidade Sociocultural (PPGDS) do Museu Paraense Emílio
Goeldi (MPEG) lança chamada para selecionar um(a) bolsista de Pós-Doutorado, no âmbito do
Programa Amazônia Legal/Capes, para atuar no tema “Populações Afrodescendentes: contextos
rurais e urbanos”. Os/As candidatos(as) devem ter o título de Doutor(a) em Antropologia ou áreas
afins, com experiência de pesquisa com populações afrodescendentes na Amazônia em contextos
rurais e/ou urbanos, além de produção acadêmica sobre temas relacionados, como comunidades
quilombolas, comunidades negras rurais, povos de santo e de terreiro, grupos negros imigrantes.
Para a inscrição, o(a) candidato(a) deve apresentar um projeto de pesquisa com populações
afrodescendentes no contexto da Amazônia e uma proposta de atuação (plano de trabalho) em
docência no nível de pós-graduação (mestrado), considerando os avanços teóricos sobre este tema.
O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 e terá duração de 12 meses, não renováveis.
Objetivos e prazos
A Chamada 02/2020 tem por finalidade fortalecer o corpo docente do PPGDS, sobretudo no
conhecimento das populações afrodescendentes, tão importantes para a diversidade sociocultural na
Amazônia.
As inscrições das candidaturas estão abertas de 15 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.
A seleção será efetuada em fevereiro de 2021 e o(a) bolsista selecionado(a) deverá iniciar as
atividades em março de 2021, quando será implementada a bolsa pós-doc.
Inscrições e envio de propostas
1- Para efetivar a inscrição, os(as) candidatos(as) devem enviar os seguintes documentos:
Projeto de pesquisa relacionado com a temática do perfil da bolsa; Plano de trabalho para
atuar como docente na pós-graduação, nível mestrado, no Programa de Pós-Graduação em
Diversidade Sociocultural; Currículo Lattes atualizado; cópia digitalizada do RG e CPF.
2- O projeto de pesquisa deve ter a seguinte estrutura: Título; Introdução; Objetivos; Aspectos
Teóricos e Metodológicos; Resultados esperados; Referências bibliográficas. Deve ser
enviado em formato PDF, contendo, no máximo, 20 páginas tamanho A4.
3- O plano de trabalho deve conter uma proposta de disciplina a ser ministrada no PPGDS
(carga horária de 45 horas), que considere os avanços teóricos sobre o tema “Populações
Afrodescendentes”, contendo ementa, objetivos, forma de avaliação e bibliografia básica.
O/A candidato(a) também pode propor outras atividades acadêmicas, como organização e

participação em eventos, realização de oficinas, elaboração de artigos, coorientação etc. Deve
ser enviado em formato PDF, contendo, no máximo, 5 páginas tamanho A4.
4- O pedido de inscrição e os documentos mencionados no item 1 devem ser enviados à
Secretaria do PPGDS (ppgds@museu-goeldi.br).
5- Propostas incompletas ou em inconformidade com as orientações desta Chamada não serão
consideradas.
Seleção do(a) bolsista Pós-Doc
1- A seleção do(a) bolsista Pós-Doc será realizada por uma banca examinadora, formada
pelas(os) seguintes professoras(es): Dra. Zélia Amador de Deus, UFPA (Examinadora
externa); Dra. Regina Oliveira, PPGDS/MPEG (Examinadora interna); e Dr. Roberto
Araújo, PPGDS/MPEG (Examinador interno).
2- No processo de avaliação dos(as) candidatos(as) serão considerados os seguintes critérios:
1- Interesse acadêmico das atividades de pesquisa e docência propostas pelos(as)
candidatos(as), de acordo com o perfil requerido.
2- Experiência em pesquisa e ensino e produção científica na área específica da bolsa.
3- Viabilidade de execução das atividades propostas no prazo estipulado nesta chamada
(um ano).
4- Entrevista a ser realizada em data e horário que serão comunicados aos candidatos
com a devida antecedência.
O resultado da Chamada será divulgado no site do PPGDS no dia 12 de fevereiro de 2021.
Compromissos do(a) bolsista selecionado(a)
1- Para assumir a bolsa, o(a) candidato(a) selecionado(a) não deve possuir vínculo empregatício.
2- Ao término das atividades realizadas, o(a) bolsista deverá apresentar relatório de atividades,
contendo: resultados das atividades de pesquisa e de docência realizadas durante o tempo de
duração da bolsa.
3- Redação e submissão de, pelo menos, um artigo científico com base na experiência de pesquisa
e/ou docência no PPGDS.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
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