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Chamada Pública 
 
 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e 
Cultura (PPG-PsiCC/IP/UnB) torna pública a abertura de vaga para estágio pós-
doutoral com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES 2013 
(www.capes.gov.br).  
 
Da Inscrição 
 
 Os (as) candidatos (as) deverão pleitear vaga em função das linhas e projetos 
de pesquisa que constam na página do PPG-PsiCC (www.psicc.unb.br).  
 
 Os (as) candidatos (as) deverão se inscrever na secretaria do Departamento 
de Psicologia Clínica (PCL/IP) no período de 14 a 18 de outubro de 2013. Inscrições 
via postal serão aceitas desde que feitas por meio de correspondências rápidas 
(modelo sedex) e cuja data de postagem não ultrapasse o limite de 18 de outubro de 
2013. 
 
 Poderão se candidatar pessoas com o título de Doutor em Psicologia ou 
áreas afins de acordo com as normas do edital PNPD/CAPES (www.capes.gov.br). 
 
 Os (as) candidatos (as) deverão apresentar os seguintes documentos: 
  

a) Ficha de Inscrição preenchida, disponível na secretaria do programa ou no 
site do PPG-PsiCC, anexo I do edital 1/2013. 

b) Currículo Lattes atualizado, com os respectivos comprovantes. 
c) Cópia da Tese de Doutorado. 
d) Plano de Trabalho de acordo com a linha de pesquisa pretendida. 

 
Da Forma de Avaliação 
 
 A avaliação, a ser realizada pelos docentes do PPG-PsiCC, considerará dois 
grandes eixos: o Currículo Lattes e o Plano de Trabalho. 
 

1) Currículo Lattes 
 
O Currículo Lattes será avaliado conforme a Tabela de Pontuação do Currículo 
Lattes, anexo II do edital 1/2013, disponível no site do PPG-PsiCC. 
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2) Plano de Trabalho  
 
O Plano de Trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) Relevância do tema e clareza da contextualização do problema;  
b) Estrutura e organização do conteúdo;  
c) Indicação de estratégia metodológica condizente com os objetivos do Plano de 
Trabalho;  
d) Viabilidade do Plano de Trabalho;  
e) Atualidade e relevância da bibliografia;  
f) Pertinência do conteúdo da proposta em relação à linha de pesquisa do PPG-
PsiCC indicada pelo(a) candidato(a). 

 
Da Divulgação dos Resultados 
 
 A divulgação dos resultados terá como data provável o dia 25 de outubro de 
2013 e será apresentada na secretaria, como também no site do PPG-PsiCC. 
 
 
 

Brasília, 09 de outubro de 2013. 
 
 
 

Prof. Maurício S. Neubern 
Coordenador do PPG-PsiCC 

 
 
 


