
 

 
                                                                                                                                

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA JOVEM TALENTO  
COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR  

(CAPES PrINT) 
 

ERRATA 2 
 
No item IV) REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO, onde se lê 
 

IV) REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
a) possuir o título de doutor em Sociologia, Ciência Política, Antropologia ou 
Ciências Sociais, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 
CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 
analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
b) apresentar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq que indique 
experiência internacional e para atuar no desenvolvimento do projeto, conforme 
plano de trabalho (anexo 2); 
c) não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
d) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 
f) estar de posse do seu diploma de doutorado ou certificado de conclusão 
equivalente se vier a ser selecionado/a. 
g) fixar residência na cidade do Rio de Janeiro, durante a execução do projeto; 
h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja homologada a 
sua candidatura pela CAPES. 

 
 

Leia-se 
 

IV) REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
a) possuir o título de doutor em Sociologia, Ciência Política, Antropologia ou 
Ciências Sociais, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 
CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 
analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
b) apresentar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (ou similar) que 
indique experiência internacional e para atuar no desenvolvimento do projeto, 
conforme plano de trabalho (anexo 2); 
c) não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
d) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 
f) estar de posse do seu diploma de doutorado ou certificado de conclusão 
equivalente se vier a ser selecionado/a. 
g) fixar residência na cidade do Rio de Janeiro, durante a execução do projeto; 
h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja homologada a 
sua candidatura pela CAPES. 

i) Residir no exterior e ter relevante experiência acadêmico-

científica internacional comprovada (como mestrado ou doutorado plenos, ou 

mestrado ou doutorado sanduíche por no mínimo doze meses) para 

realização de atividades de pesquisa ou docência, com vigência mínima de 6 

meses e máxima de 36 meses, dentro da duração do Projeto Institucional de 

Internacionalização (conforme edital CAPES PrInt 41/2017). 


