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The University of the State of Rio de Janeiro (UERJ) invites applications for one (01) postdoctoral 
fellowship provided by CAPES. The application deadline is May, 20 of 2016. 
  
 Applications shall be submitted to the secretary of the program, with the following documents: 
  
a)      The curriculum, duly updated; 
 
b)      A Postdoctoral project; 
  
c)       A statement informing any laboral activity; 
  
d)      A short plan of activities contemplating classes in the undergraduate and the graduate course of 
the Faculty of Law. 
  
On May 25, at 14 hours, applicants will be interviewed by the following examinators: professors 
Gustavo S. Siqueira, Guilherme Leite e Paulo Emílio Borges de Macedo. At the criterion of this board, 
interviews may occur through skype. 
  
  
Candidates must fulfill the following requirements: 
  
a)      Candidates must have a Ph.D. degree; 
b)      Candidates must be regularly enrolled in the Postdoctoral course at UERJ Law School; 
c)      Candidates should display exclusive dedication to the research during the postdoctoral period; 
d)     Candidates must present proof of their sabatical or any other compatible license from work during 
the postdoctoral period. 
  
§ - Applications that have met the requirements of Art. 8 of Ordinance 003/2016 of PPGD -UERJ must 
be sent exceptionally until 29 April. 
  
The board will take into account the PPGD / UERJ rule number 02 of June 16, 2015 the scholarship 
will be valid for up to 12 months. 
  
For legislation, research areas and professors please consult  www.ppgduerj.com 
 
 

Rio de Janeiro, 20.04.2016 
 
 

GUSTAVO SILVEIRA SIQUEIRA 
 

DIRECTOR OF THE GRADUATE LAW PROGRAM 
RIO DE JANEIRO STATE UNIVERSITY 
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Estão abertas até o dia 20 de Maio de 2016, as inscrições para concorrer a 01 (uma) bolsa de Pós-
doutorado fornecida pela CAPES. 
  
Os interessados deverão protocolar na secretaria do Programa os seguintes documentos: 
 
a)      Currículo Lattes devidamente atualizado; 
 
b)      Projeto de Pós-doutorado; 
 
c)       Declaração sobre o exercício de qualquer atividade remunerada; 
 
d)      Plano de atividades contemplando a atuação do(a) bolsista nos cursos de graduação e pós-
graduação da Faculdade de Direito da UERJ. 
 
 
No dia 25 de Maio, às 14 horas, os interessados deverão comparecer para entrevista com a banca 
de seleção integrada pelos professores Gustavo S. Siqueira, Guilherme Leite e Paulo Emílio Borges 
de Macedo. A critério da comissão, a entrevista poderá ser via Skype. 
  
 
São critérios para seleção da bolsa: 
 
a)      Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil; 
 
b)      Ser portador do título de doutor; 
 
c)       Estar regularmente matriculado no curso de pós-doutorado da UERJ; 
 
d)      Ter dedicação exclusiva às atividades de pesquisa; 
 
e)      Se o candidato tiver vínculo empregatício, deverá comprovar o afastamento integral das 
atividades, não sendo permitido qualquer vínculo empregatício com a UERJ; 
 
§ - Excepcionalmente, poderá a Coordenação do programa receber inscrições que tenham 
cumprido até 29 de Abril, os requisitos do Art. 8º da Portaria 003/2016 do PPGD-UERJ.  
 
 
A comissão deverá levar em conta a portaria PPGD/UERJ 02 de 16 de junho de 2015 e a bolsa terá 
validade de até 12 meses. 
 
Legislação, linhas de Pesquisa e docentes: www.ppgduerj.com 
 
 
 

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2016 
 
 

  
Gustavo S. Siqueira 

Coordenador do Programa de Pós-graduação 
Faculdade de Direito 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
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