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EDITAL Nº 005, 01 de Junho de 2017

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA
DE PÓS-DOUTORADO

PNPD-CAPES – EDITAL 005/2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais

(FQMAT) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) comunica que estão abertas

as inscrições para o processo seletivo, referente a 1 (uma) vaga de bolsista de Pós-Doutorado

concedida pelo Programa Nacional de Pós-Doutoramento (PNPD/CAPES), para atuar em

atividades de Pesquisa e Docência.

1. Requisitos do Bolsista

a) Ter título de doutor em Química, Física ou áreas correlatas;

b) Possuir conhecimentos sólidos em redação científica de projetos e artigos (em

inglês);

c) Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto de Pesquisa e

docência na UFSJ (se for o caso). Neste caso deverá haver um documento de ciência por parte

do Supervisor;

d) Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;

e) Não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário);

f) Não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada;

2. Período de Inscrição

O período de inscrição do candidato será entre os dias 01/06/2017 a 10/06/2017.

Para tal, o candidato deverá enviar a documentação pelo correio eletrônico (e-mail) à

Coordenação do FQMAT da UFSJ (fqmat@ufsj.edu.br) ou os documentos impressos os quais

deverão ser entregues na secretaria do Programa, localizada no Campus Dom Bosco da UFSJ,

Bloco A do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), sala A. 2-19. A Homologação da

inscrição será comunicada aos candidatos via e-mail ou entregue pessoalmente no momento

da entrega dos documentos impressos, caso assim seja feito.
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3. Documentação Necessária à Inscrição

Os documentos que deverão ser enviados em formato digital (pdf), em um único arquivo,

para o e-mail: fqmat@ufsj.edu.br. O assunto da mensagem deverá ser “Inscrição – PNPD-

Pós-doutoramento - nome completo do candidato”, ou entregues na secretaria do Programa

são:

(a) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa da tese, ou declaração do

Programa atestando a defesa da tese);

(b) Cópia do Histórico Escolar da Pós-Graduação;

(c) Currículo Lattes atualizado ou equivalente em caso de estrangeiro conforme anexo da

Portaria CAPES nº 086 de 03 de julho de 2013 disponíveis em:

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento

_PNPD.pdf;

d) Projeto de pesquisa com plano de trabalho juntamente com o cronograma de execução para

1 (um) ano (máximo de 10 páginas). O modelo para a confecção do Projeto de Pesquisa com

o plano de Trabalho pode ser obtido acessando o sitio:

http://www.ufsj.edu.br/fqmat/formularios.php;

e) Cópia do CPF e do documento de identidade. No caso de candidatos estrangeiros que não

possuam o CPF, cópia do RNE ou do Passaporte.

4. Atribuições do Bolsista

Este edital destina-se ao preenchimento de 1 vaga de bolsista de Pós-Doutorado para:

• Atuar na área de Física e Química de Materiais do FQMAT;

• Caso haja compatibilidade de interesse, coorientar mestrandos do FQMAT;

• Caso seja necessário, colaborar semestralmente com disciplina(s) na Graduação e/ou

na Pós- Graduação (Há a necessidade da aprovação do colegiado de curso de Graduação ou

Pós-Graduação juntamente com uma carta de anuência do Supervisor);

• Contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, disciplinas e outras atividades de

pesquisa coordenadas pelo professor do FQMAT ao qual será vinculado.

• Encaminhar Relatório Final em até 30 (trinta) dias após o encerramento da respectiva

bolsa para a FQMAT.
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5. Seleção do Candidato

Os candidatos inscritos serão avaliados pelo colegiado do FQMAT, que considerarão

as documentações entregues na inscrição. O projeto de pesquisa com o plano de trabalho será

desenvolvido no período de 1 ano (um ano).

6. Divulgação dos Resultados e documentos necessários para implementação da bolsa

O resultado final da seleção será divulgado no sítio do FQMAT até 10/06/2017. A

Secretaria FQMAT informará, oportunamente, aos candidatos selecionados os documentos e

formulários necessários para a implementação da bolsa.

7. Informações Adicionais

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada poderão

ser obtidos diretamente pelo e-mail fqmat@ufsj.edu.br. Outras informações na Secretaria do

Programa de Pós-Graduação em Física e Química de Materiais (FQMAT) sala 2.19 do bloco

A do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) da UFSJ Campus Dom Bosco.

8. Período de Duração e Valor da Bolsa: O período de duração da bolsa será de 12 (doze)

meses. O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais e será paga pela

CAPES diretamente ao bolsista. Caso o bolsista venha pleitear a bolsa por mais 12 meses, o

mesmo deverá entregar além dos documentos previstos no item 3 deste edital um relatório

contendo a descrição de todas as atividades atribuídas ao bolsista (item 4) seguindo os prazos

previstos neste edital (item 2). Este relatório constará, neste caso, como item de avaliação para

o pleito supracitado.

9. Considerações Finais

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física e Química reserva-se o direito

de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.

Prof. Dr. Jefferson Luis Ferrari
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Física e Química de Materiais (FQMAT)
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