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EDITAL Nº 001/2016
Institui as regras para o Processo Seletivo para
bolsista de Pós-Doutorado PNPD/CAPES do Curso
de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química.
A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química da Universidade
Federal do ABC (UFABC) faz saber que estão abertas inscrições para a seleção de 01 (um)
bolsista de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES/MEC.
A Comissão de Seleção será indicada pela Coordenação do Curso, após o período de inscrição
dos candidatos de forma a não haver conflito entre a Comissão e possíveis supervisores.
O PNPD tem como objetivos:
I)
Promover a realização de estudos de alto nível;
II)
Reforçar os grupos de pesquisas nacionais;
III)
Renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino superior
e de pesquisa;
IV)
Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral,
estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pósgraduação no país.
O PNPD consiste de bolsa auxílio mensal de Pós-Doutorado no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil
e cem reais), paga ao bolsista diretamente pela CAPES, até 12 meses, podendo ser renovada por
mais dois períodos de 12 meses consecutivos, a critério da coordenação do curso.
1.

PERFIL DO CANDIDATO

Exige-se do candidato à bolsa PNPD atender os seguintes requisitos:
I)
Possuir o 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 ser analisado pelo Curso de Pós-Graduação.
II)
Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro,
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo III do Regulamento
do PNPD (Portaria Capes nº 86/2013);
III)
Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;

2.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os inscritos serão avaliados e classificados pela Comissão de Seleção com base na avaliação da
documentação (curriculum, projeto de pesquisa e histórico escolar) enviada pelos candidatos.
3.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

Os documentos citados abaixo deverão ser enviados em formato digital (pdf), em um único
arquivo compactado, para o e-mail ppg.quimica@ufabc.edu.br. O assunto da mensagem deve
ser “Inscrição – PNPD - nome completo do candidato:
I)
Currículo Lattes atualizado (ou equivalente em caso de estrangeiro) – Anexo III do
Regulamento do PNPD (Portaria CAPES nº 86/2013);
II)
Carta de Recomendação assinada pelo possível Supervisor (Docente Permanente do
Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química da UFABC);
III)
Cópia do CPF e do documento de identidade. No caso de candidatos estrangeiros que não
possuam o CPF, cópia do RNE ou do Passaporte;
IV)
Histórico Escolar da Pós-Graduação;
V)
Projeto de Pesquisa em uma das linhas do programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia/Química.
4.

CRONOGRAMA







5.

24/05/2016: Início das inscrições;
06/06/2016: Término das inscrições;
09/06/2016: Divulgação do resultado parcial no site do curso;
10/06/2016 a 13/06/2016: período de interposição de recurso que deve ser realizado
através do e-mail indicado no item 3 – Assunto: "Recurso – PNPD – nome completo do
candidato";
14/06/2016: Divulgação do Resultado Final;
15/06/2015 a 17/06/2016 - Envio da documentação do candidato à Pró-Reitoria de PósGraduação, a qual pode ser prorrogada em acordo entre Coordenação do Curso e
PROPG.
DOCUMENTOS PARA OUTORGA DA BOLSA

I)
Título de Doutor (Certificado ou Diploma) – cópia simples e original;
II)
Para brasileiros: documento de identidade com validade nacional, CPF, comprovante de
residência com CEP, Título de Eleitor e comprovantes das duas últimas eleições ou
comprovação de estar em dia com as obrigações eleitorais – cópias simples e originais;
III)
Para estrangeiros: RNE ou passaporte com visto temporário de permanência no país, CPF
e comprovante de residência com CEP – cópia simples e original;
IV)
Demonstrativo de Conta Corrente (cabeçalho de extrato), em que o candidato seja o
titular da mesma – cópia simples e original;
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V)
No caso de ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições
de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, apresentar comprovante de afastamento
da instituição de origem por prazo compatível com o prazo de vigência da bolsa (via original);
6.

DO BOLSISTA EXIGE-SE

I)
Desempenhar atividades de pesquisa relacionadas ao projeto de pesquisa apresentado no
momento da inscrição em conjunto com docente(s) permanente(s) e/ou grupo de pesquisa na
área.
II)
Dedicação exclusiva às atividades de pesquisa financiadas pela bolsa de pós-doutorado
que é objeto deste edital de seleção.
III)
Apresentar Relatórios de Atividades referentes às atividades desenvolvidas no decorrer
da vigência da bolsa, sendo o primeiro 180 (cento e oitenta) dias após o início da vigência da
bolsa e o segundo 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa.
7.

DISPOSIÇÕES FINAIS

I)
Os candidatos, bem como os bolsistas selecionados neste processo seletivo, estão sujeitos
a todas as exigências apresentadas no Anexo I da Portaria nº 86 de 03 de julho de 2013 que
regulamenta o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES.
II)
Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Coordenação do
Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química da UFABC.
III)
Este Edital tem validade de 1 (um) ano a partir da data de sua publicação.
IV)
Maiores informações sobre o Edital e o Curso de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia/Química da UFABC podem ser obtidas no site: http://ppgquimica.ufabc.edu.br ou
pelo e-mail ppg.quimica@ufabc.edu.br

Janaina de Souza Garcia
(Siape nº 1838759)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química

3

