EDITAL 004/2019
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NO ÂMBITO DO
PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HOSPITALIDADE
O Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi
informa que se encontram abertas as inscrições para seleção de um bolsista pesquisador
em nível de pós-doutorado, no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutoramento da
Capes (PNPD), regido pela Portaria nº 86, de 03 de julho de 2013.
1.

INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições devem ser realizadas no período de 01 a 24 de abril de 2019 apenas
por e-mail, encaminhando a documentação exigida (num único arquivo e em formato PDF)
para o endereço hospitalidade@anhembi.br com o assunto da mensagem “PNPD 2019 –
Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade”.
1.2. Serão recebidas inscrições até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de abril de
2019. Inscrições recebidas fora deste prazo serão canceladas automaticamente. O
Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade não se responsabiliza por eventuais falhas
de rede na transmissão das inscrições.
2.

DOS REQUISITOS DO CANDIDATO

2.1. Poderão se inscrever brasileiros ou estrangeiros que preencham os seguintes
requisitos:
a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País.
b) Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido
em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação,
conforme dispositivo legal.
c) Estar em dia com as suas obrigações eleitorais.
d) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq.
e) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada.
f) Possuir um currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do
projeto.
g) Ter experiência, trabalhos publicados ou tese/dissertação defendidas na área do
projeto.
h) Dedicar-se integralmente às atividades do projeto e dispor de carga horária mínima
de 20 horas para realizá-las no âmbito do Programa.
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i) Não ter vínculo empregatício ou estatutário; no caso de candidato empregado como
docente ou pesquisador em instituições públicas de pesquisa, este deve manter-se
afastado das atividades e sem vínculo com a IES de onde provém a bolsa PNPD.
j) Não acumular a presente bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de
fomento nacional.
k) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua
candidatura pela CAPES.
3.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
Para efetivar a inscrição, o candidato deve encaminhar a mensagem eletrônica anexando
um único arquivo (não ultrapassando 5 Megabites), em formato PDF, contendo:
3.1. Cópia do diploma de doutorado em áreas afins à Hospitalidade.
3.2. Currículo Lattes atualizado (para candidatos brasileiros).
3.3. Currículo conforme a Portaria CAPES/MEC nº 86/2013 (para candidatos
estrangeiros - ANEXO I deste edital).
3.4. Projeto de Pesquisa, (modelo no ANEXO II deste edital).
3.5. Plano de Atividades a ser desenvolvido de acordo com a área de concentração
em Hospitalidade e com aderência a uma das linhas de pesquisa do Programa
(Dimensões e Contextos da Hospitalidade e Hospitalidade na Competitividade de
Serviços), (modelo no ANEXO III deste edital).
4.
DAS VAGAS
A Capes disponibilizou uma vaga para a Seleção 2019, no âmbito das regras da Portaria
nº 86/2013 (ANEXO 1). O selecionado fará jus à bolsa em nível de pós-doutorado no valor
atual de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) por doze meses, prorrogável nos casos
previstos na legislação específica.
5.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A Comissão especialmente designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Hospitalidade analisará as candidaturas habilitadas, observando trajetória acadêmicocientífica do pleiteante (PESO 2), produção intelectual acumulada nos últimos cinco anos
(PESO 2), aderência do Plano de Atividades à área de concentração do Programa (PESO
2), e mérito do Projeto de Pesquisa em consonância às linhas de pesquisa do Programa
(PESO 4).
6.
DO RESULTADO FINAL
O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 26 de abril de 2019, no site
https://portal.anhembi.br/pos-graduacao/cursos/ppghospitalidade/#tab3 e no quadro mural
do Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade.
7.
DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA
A bolsa tem previsão de implementação imediata, seguindo trâmites e ficando condicionada
à disponibilização de recursos da Capes.
8.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1
É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea;
8.2 A Comissão de Seleção é soberana quanto à avaliação das candidaturas e à atribuição
das respectivas notas aos candidatos. Os resultados finais serão homologados pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade em reunião extraordinária.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
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QUADRO RESUMO DO PROCESSO SELETIVO
1de abril de 2019
1 a 24 de abril de 2019
25 e 26 de abril de 2019
29 de abril de 2019

Publicação do Edital
Período de Inscrição
Avaliação das Candidaturas
Divulgação do Resultado

São Paulo, 1 de abril de 2019.

Elizabeth Kyoko Wada
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Hospitalidade
(55 11) 3847-3037
hospitalidade@anhembi.br
http://portal.anhembi.br/cursos/ppghospitalidade/#tab1

3

Anexo I – Conforme Portaria CAPES nº 086 de 03 de julho de 2013

Foreign Researcher Curriculum Vitae
1. Professional data/activity
Full name

Date of birth

Country

E-mail
Institution

Present position

Department

Start date (month/year)

Office address

P.O. box

City

State/Province

Country

Phone number
( )

Extension

Fax number
( )

Zip code

2. Academic background
Degree

Field of knowledge
Institution

Degree

Degree

City

City
Start / End date
City

Field of knowledge
Institution

Country
Start / End date

Field of knowledge
Institution

Country
Start / End date

Field of knowledge
Institution

Degree

City

Field of knowledge
Institution

Degree

Start / End date

Start / End date
City

3. Research interests

4. Current position
Managerial
and/or
administrative activity
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Research
Development

and

Technical
service/specialization
Others
5. Work experience
Institution

Position

Activities

Start – End date

Local

6. Scientific, technological and artistic production
number
1. scientific articles in national scientific journals
2. scientific articles in international scientific journals
3. articles for scientific divulgement
4. defended theses
5. advised theses

number
6. papers presented in congresses, seminars,
conferences, etc
7. participation in expositions, presentations, etc
8. motion pictures, videos, audiovisual and media
production
9. patents
10. books

7. Main publications
Relevant publications related to the project

8. Languages
Indicate your language proficiency: P – poor
Language

speaking

reading

G – good
writing

E - excellent
Language

speaking

writing

reading
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ANEXO II
Estrutura sugerida para o projeto de pesquisa:
- A proposta de projeto deverá estar em acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT;
- O projeto de pesquisa deve conter de 10 a 15 páginas.
1. Titulo
Nome, mesmo que provisório, a ser atribuído à pesquisa que se pretende desenvolver.
2. Introdução
2.1 Tema de pesquisa
Propõe investigação científica inédita dentro das Linhas de Pesquisa do PPG em
Hospitalidade e alinhada a um dos projetos de pesquisa desenvolvido por docente do
programa. Recomenda-se expor brevemente como se chegou à formulação do tema de
investigação, a origem do problema identificado, a motivação para tal proposta, a
existência de antecedentes.
2.2. Problema de pesquisa
Apresenta, de modo sucinto, a questão que a pesquisa pretende desenvolver, ou seja,
como o tema está problematizado e porque ele precisa ser pesquisado.
2.3. Hipótese/Pressupostos
Indica as hipóteses levantadas para a solução da questão apresentada no “problema de
pesquisa”.
2.4. Objetivos Geral e Específicos
Descreve de forma direta e viável o que se pretende alcançar com a pesquisa, ou seja,
os resultados almejados.
2.5. Justificativa da relevância da pesquisa
Justifica a contribuição e relevância da pesquisa na área de atuação proposta.
3. Revisão da literatura pertinente à pesquisa
Discorre sobre a fundamentação teórica que embasa a proposta de pesquisa apresentada,
evidenciando a questão motivadora, norteadora da investigação.
4. Métodos e Técnicas de pesquisa
Apresenta os principais métodos (procedimentos), técnicas de investigação e etapas
metodológicas que serão empregados para o desenvolvimento da pesquisa.
5. Facilidades e oportunidades para a realização da pesquisa
Descreve os principais aspectos facilitadores e situações favoráveis à viabilização da pesquisa.
6. Cronograma
Aponta as etapas de desenvolvimento da pesquisa, distribuídas ao longo dos 12 meses de
duração do curso.
7. Referencias
Este item deve indicar as referências citadas no projeto e ser elaborado.
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ANEXO III

PLANO DE TRABALHO
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HOSPITALIDADE

I - DADOS GERAIS

NOME:
LINHA DE PESQUISA:

II - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO DECORRER DO ESTÁGIO PÓS-DOC

Exemplos: de atividades que deverão compor este documento
1. Pesquisa acadêmica;
2. Ações formativas para alunos de Pós-Graduação e professores dos cursos de graduação;
3. Atividade que viabilizem a integração da graduação e pós-graduação na sua atuação
docente;
4. Produção de Materiais Didáticos (impresso, audiovisual, on-line e outros);
5. Artigos e textos científicos acerca das atividades desenvolvidas;
6. Outras atividades.

III - CRONOGRAMAS E PRODUTOS PREVISTOS
ATIVIDADES DA
PESQUISA

ANO/SEMESTRE

ANO/SEMESTRE
PRODUÇÃO

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev
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OUTRAS
ATIVIDADES

ANO/SEMESTRE

ANO/SEMESTRE
PRODUÇÃO

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

São Paulo, ____ de _________ de 2019
.

Assinatura do Pós-Doutorando
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