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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA POSSÍVEIS BOLSAS DE PESQUISA  

MESTRADO E DOUTORADO 

 

Este edital dispõe sobre a seleção para possível distribuição de bolsas aos alunos brasileiros ingressantes 

nos cursos Mestrado e Doutorado em 2023. O número de bolsas disponíveis para distribuição ainda não é 

conhecido. 
 
Dos requisitos para participar deste processo seletivo 
Os interessados em concorrer às possíveis bolsas para ingressantes de 2023 devem cumprir os seguintes 
requisitos: 
- Não desenvolver atividade profissional remunerada (salvo exceções legais); 
- Não ter qualquer vínculo de trabalho com a PUC-Rio; 
- Não ser aposentado(a) ou pensionista; 
- Ter disponibilidade para dedicar-se integralmente ao curso de Mestrado/Doutorado; 
- Cumprir as exigências da respectiva agência de fomento da bolsa. 
 
Da inscrição 
A inscrição deve ser realizada até dia 23 de dezembro de 2022 por meio de preenchimento do formulário 
eletrônico disponibilizado no seguinte endereço na internet: 
https://www.surveymonkey.com/r/bolsasPPG2023 
 
Do processo seletivo  
O processo seletivo dar-se-á em duas etapas, com iguais pesos:  

• análise de currículo e  

• prova de redação. 
 
Os candidatos inscritos deverão depositar o currículo Lattes e os devidos comprovantes, em plataforma 
eletrônica específica para esse fim, no período de 10 a 29 de janeiro de 2023. As instruções para o 
depósito dos documentos e acesso à plataforma serão divulgadas posteriormente, via e-mail, aos 
candidatos inscritos. 
 
Os candidatos inscritos deverão comparecer à sala 206L, do Ed. Leme, da PUC-Rio (Gávea), no dia 06 de 
fevereiro de 2023, das 9h30 às 11h30 para realizar a prova de redação.  
 
As notas das duas etapas serão somadas para computação da nota final. Os candidatos serão classificados 
de acordo com a nota final.  
 
Calendário  
Inscrições: até 23 de dezembro de 2022, 23h59 (https://www.surveymonkey.com/r/bolsasPPG20223) 
Depósito de documentação: de 10 a 29 de janeiro de 2023, via internet. 
Prova de redação: 06 de fevereiro de 2023, sala 206L, Ed. Leme, PUC-Rio. 
Resultado da classificação: 27 de fevereiro de 2023. 
 
Sugestões 
Para adiantar o processo de depósito dos documentos (que ocorrerá em janeiro de 2023), sugerimos que os 
candidatos digitalizem seus documentos comprobatórios do currículo e os salvem em formato PDF. Dentre 
os documentos que podem ser digitalizados estão: diplomas e certificados de conclusão de cursos; histórico 
escolar (graduação, pós); certificados de apresentações em eventos científicos; certificados de trabalhos 
apresentados em eventos científicos; comprovação de submissão de artigos/capítulos de livros (print atual 
da tela de tramitação do manuscrito, declaração do editor); artigos/capítulos/livros publicados; declaração 
de participação em grupo de pesquisa/iniciação científica (incluir período); declaração de recebimento de 
bolsa de iniciação científica/tecnológica (incluir período); declaração de realização de estágio docência ou 
monitoria (incluir período); certificados de conclusão de cursos de extensão. Essa lista não encerra todas as 
possibilidades de documentos a serem digitalizados. Posteriormente, serão fornecidas mais informações 
sobre os procedimentos para o depósito dos documentos e os critérios para pontuar os currículos.  
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