
CHAMADA DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

(PNPD 2017/CAPES) 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em  Química  da Universidade Estadual 

de Santa Cruz torna pública a abertura de inscrições, de  13/12/2016 a 06/01/2017, para 

a seleção de 01 (um/a) bolsista em nível de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES/MEC, 

em conformidade com a Portaria CAPES Nº 086, 03/07/2013.  

 

1. REQUISITOS  

 

1.1 O candidato à bolsa do PNPD deve:  

 

• observar os requisitos estabelecidos na Portaria Nº 086, de 03 de julho de 2013, 

disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes;  

 

• ter título de Doutor em Química ou áreas afins, com formação que contemple linha(s) 

de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Química; 

 

• desenvolver projeto de pesquisa em torno de temas pertinentes a linha(s) de pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação em Química;  

 

• formar parcerias com docentes do Programa e/ou atuar em grupos de pesquisa;  

 

• atuar no contexto acadêmico nacional e/ou internacional, com publicações em livros, 

anais e em periódicos bem qualificados; organização e/ou participação em eventos de 

relevância regional, nacional ou internacional em sua área de atuação;  

 

• iniciar as atividades previstas tão logo seja aprovada a sua candidatura na 

UESC/CAPES.  

 

1.2. As atividades principais previstas para o período de estágio pós-doutoral são:  

 

• realização de pesquisa de qualidade reconhecida nacional e/ou internacionalmente, em 

função do projeto apresentado, com divulgação gradual dos resultados em meios 

qualificados;  

 

• apresentação de palestras, minicursos, seminários e outras formas de participação em 

iniciativas acadêmicas de acordo com pesquisa em andamento e de outros temas 

pertinentes a linha(s) de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Química; 

 

• participação em atividades de ensino, por meio de colaboração em disciplinas em 

curso ou de oferecimento de disciplinas na graduação e na pós-graduação;  

 

• apresentação de relatórios anuais das atividades desenvolvidas no Programa de Pós-

Graduação em Química; 

 



2. BOLSA  

 

A Bolsa de Pós-Doutorado do PNPD, com duração inicial de 12 meses, podendo ser 

renovada por até 12 meses (observadas as modalidades previstas na referida Portaria 

CAPES, Nº 086, 03/07/2013) e valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), 

será implementada e paga diretamente pela CAPES ao bolsista, após aprovação do 

candidato indicado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química. 

A bolsa será cadastrada impreterivelmente até o dia 06 de fevereiro de 2017.  
 

3. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  

 

Para a inscrição, será necessário encaminhar os seguintes documentos via SEDEX para 

a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química -PPGQUIM no endereço: 

Universidade Estadual de Santa Cruz- Pavilhão Juizado Modelo, 1º Andar - Rodovia 

Jorge Amado, km 16-   Ilhéus - Bahia CEP: 45662-900 contendo a informação: Seleção 

do PNDB-PPGQUIM-2017;  os seguintes documentos 

1.  Cópias da carteira de identidade e do CPF;  

2. Cópia do diploma de Doutorado ou documento comprobatório emitido pelo programa 

de pós -graduação constando a defesa da tese;  

3. Currículo Lattes atualizado e comprovado ou, no caso de candidato estrangeiro, 

modelo de currículo indicado pela CAPES preenchido (Anexo III da referida Portaria 

CAPES Nº 86);  

 

4. Anexo II preenchido; 

 

5.   Projeto de pesquisa pertinente na área de concentração 2 (Recursos Naturais e 

Tecnologia) pertinente a linha(s) de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Química com plano de atividades, sugestão de disciplina,  a ser ministrada no programa, 

com ementa e cronograma para o período de um ano, a partir do início da 

implementação da bolsa (observação: 10 páginas no máximo)  

 

 

 

4. REGULAMENTO  

 

Consultar o Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado no site:  

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.  

 

5. CRONOGRAMA:  

 

13/12/2016 a 06/01/2017 - INSCRIÇÕES  

13/01/2017, a partir de 14h - DIVULGAÇÃO de resultados (página do Programa e 

mural do PPGQUIM).  

De 13/01/2017 a 16/01/2017 - CONFIRMAÇÃO de interesse do/a candidato/a 

aprovado/a (para ppgquim@uesc.br); assunto: Confirmação de interesse PNPD  
 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
mailto:ppgquim@uesc.br


6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

  

Área de Concentração do Programa : Recursos Naturais e Tecnologia 

 Mais informações na pagina  do  Programa:  

http://nbcgib.uesc.br/ppgquim/areasdeconcentracao.html 

 

 

 

6.1 Critérios/procedimentos de avaliação:  

 

A - Projeto (classificatório/eliminatório) - Barema 1 (Anexo I a ser preenchido pelo 

PPGQUIM) - até 10 pontos. Nota mínima para aprovação = 7,0. 

B - Currículo (classificatório) - Barema 2 (Anexo II a ser preenchido pelo/a candidato/a) 

– aproveitados até 10 pontos. 

C - Resultado da avaliação -  média avaliações A e B (a ser preenchido pelo 

PPGQUIM).  

D- Critério de desempate: nota do projeto de pesquisa, pontos excedentes no currículo e 

se persistir, idade e tempo de titulação;  nessa ordem. 

 

7. DOS CASOS OMISSOS  

 

Os casos omissos ou não previstos serão avaliados pela comissão de seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nbcgib.uesc.br/ppgquim/areasdeconcentracao.html


 

ANEXO I 
BAREMA 1 – PROJETO 

 

Linha de pesquisa:  : _______________________________________________________ 

 

Candidato/a: _____________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO  PONTOS 

OBTIDOS  

Relevância, mérito e originalidade do 

projeto para o desenvolvimento de uma das 

linhas de pesquisa da área de recursos 

naturais e tecnologia do PPGQUIM.  

 

4,0 

 

Adequação da abordagem teórico -

metodológica do projeto aos objetivos 

propostos.  

 

3,0 

 

Adequação do cronograma e grau de 

exiguidade das atividades propostas.  

 

3,0 

 

TOTAL  (Máximo 10 pontos)  

 

 

Banca: 

Avaliador 1: ____________________________________________________ 

Avaliador 2: ____________________________________________________ 

Avaliador 3:   ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II –  
BAREMA 2 – CURRÍCULO ACADÊMICO 

 

ANEXO II 
 

Linha de pesquisa:  : _______________________________________________________ 

 

Candidato/a: _____________________________________________________________ 

 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  Pontos 

(unidade) 

Pontuação 

obtida 

1) Artigo em periódicos Qualis A1  e 

A2, B1* 

2,5  

2) Artigo em periódicos Qualis B2 e 

B3 * 

2,0  

3) Artigo em periódicos Qualis B4 e 

B5 * 

1,0  

4) Trabalhos completos apresentados 

em eventos* 

0,5  

5)  Livros ou capitulo  de livros (com 

ISBN registrado, corpo editorial 

informado e ficha catalográfica* 

0,5  

6)  Experiência profissional (por ano) 1,5  

7) Organização de eventos  

 

1,0  

  8) Orientação (por ano) 1,0  

   

*publicados a partir de 2012 
 

 

 

 

Pontos aproveitados (máximo de 10 pontos): ________________ 

 

Pontos excedentes: ______________________ 


