CHAMADA PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS –
DOUTORADO (PNPD/CAPES) – PPGBT/CEUNES/UFES
O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical da Universidade
Federal do Espírito Santo faz saber que estão abertas as inscrições para o
processo seletivo simplificado para seleção de Bolsista de Pós-doutorado do
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), segundo as normas da
Portaria CAPES 86, de 03 de julho de 2013, que estão disponíveis na página da
Capes http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes:
I. As áreas prioritárias desse Edital são:
I.1. ECOLOGIA TROPICAL
I.2.BIODIVERSIDADE: SISTEMÁTICA E GENÉTICA DE ORGANISMOS
TROPICAIS
Propostas que não versam sobre uma dessas linhas não serão aceitas.
II. Número de Vagas e Período de Inscrição
II.1. Será destinada 01 (uma) vaga para este processo seletivo;
II.2. Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único;
II.3. O período de inscrição para a seleção da Bolsa de Pós-Doutorado será de
04 a 22/11/2013.
III. Candidatos Aptos a se Inscreverem para o Processo Seletivo
Simplificado
Os candidatos deverão ser portadores de 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 validado por uma Universidade Federal brasileira.
IV. Inscrição e Documentação
O candidato, ao se inscrever para o processo de seleção, deverá apresentar à
Secretaria do PPGBT os seguintes documentos:
IV.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
IV.2. Cópia do diploma de Doutorado realizado em instituição oficial, nacional ou
estrangeira ou documento comprobatório oficial da instituição atestando a
condição de doutor;
IV.3. Curriculum vitae (formato lattes e comprovado);
IV.4. Plano de trabalho resumido enfatizando as atividades de maior relevância
desenvolvidas até a presente data e perspectivas de atuação em pesquisa,
ensino e extensão no PPGBT;
IV.5.
Termo de tutoria assinada por Docente Permanente atualmente
credenciado no PPGBT, que ficará responsável pela supervisão de todas as
atividades do Bolsista durante a vigência da Bolsa (Anexo II).
V. Local, Horário, Forma de Inscrição
V.1. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do PPGBT, de 04/11/2013

(segunda-feira) a 22/11/2013 (sexta-feira) das 8 às 16 horas, no endereço:
PPGBT/CEUNES/UFES – BR 101 Norte, km 60, Litorâneo, São Mateus – ES,
29932-540. As inscrições também poderão se realizadas via correio (SEDEX),
com aviso de recebimento.
VI. Local e Data de Realização do Processo Seletivo
VI.1. O processo seletivo ocorrerá no auditório do PPGBT - Programa de PósGraduação em Biodiversidade Tropical da Universidade Federal do Espírito
Santo, situado PPGBT/CEUNES/UFES – BR 101 Norte, km 60, Litorâneo, São
Mateus – ES, 29932-540, na data de 29/11/2013, por uma comissão nomeada
para este fim.
VII. Etapas do Processo de Seleção
VII.1. O processo seletivo constará das seguintes etapas:
i. Análise do Plano de Trabalho - (eliminatória)
ii. Análise de Currículo vitae - (classificatória)
i. Plano de Trabalho: será avaliado quanto à adequação em pelo menos uma
das duas áreas prioritárias do Programa citadas no tem I. O plano de trabalho
que não se enquadrar a uma das áreas prioritárias será considerado não
habilitado.
ii. Análise de currículo Vitae: será analisada a experiência do candidato em
pesquisa e ensino [últimos 5 (cinco) anos], conforme Anexo III.
VIII. Classificação e número de vagas
VIII.1. Após a classificação dos candidatos, o primeiro colocado será apto a
obter a Bolsa PNPD do PPGBT.
VIII.2. A convocação dos candidatos aprovados seguirá a ordem de
classificação, no caso de desistências.
IX. Divulgação dos Resultados
IX. 1, Os resultados do processo seletivo serão divulgados no mural da
Secretaria do PPGBT a partir do dia 06/12/2013 e no site www.ceunes.ufes.br.
Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail:
ppgbt@ceunes.ufes.br
IX. 2. Este processo seletivo terá validade por 01 (um) ano, com a possibilidade
de renová-lo por mais 01 (um) ano.
X. Recursos
Os recursos deverão ser protocolados na secretaria do PPGBT, no período de
09 a 11 de dezembro de 2013. O resultado final será divulgado no site do
PPGBT no dia 13 de dezembro de 2013 e afixado no mural da secretaria do
PPGBT.

XI. Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção nomeada pelo
PPGBT.
São Mateus, 25 de outubro de 2013.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE SELEÇÃO - PNPD/CAPES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE TROPICAL – PPGBT
Nome completo:_______________________________________________________________
RG: __________________ __

Data de Emissão:_____________ Org. Emissor/UF: _________

CPF: ________________________________
Data nascimento:____________________ Naturalidade: _______________________________
Nacionalidade: ______________________________
Estado Civil: ________________________________ Sexo: _____________________________
Passaporte (SOMENTE ESTRANGEIROS): ________________________________________
Endereço Residencial:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Bairro: ___________________________________ Cidade: ________________________
Telefone (DDD): ___________________________UF: __________ CEP:_______________
e-mail:_____________________________ Cx. Postal:__________ Fax:_______________
Pessoa para contato urgente (fone): ___________________________________________
Possui vínculo empregatício?
SIM__ NÃO__
Qual Instituição?: __________________________________________________________
Regime: ___DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

___ 40 horas

___ OUTRA (especificar):_________

_______________________________________________________________________
[ ] Declaro que conheço e aceito as normas estabelecidas para o processo de seleção à vaga de PósDoutorado do PPGBT.
____________________, _____ de ________________ de 2013

_______________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

ANEXO II
TERMO DE TUTORIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE TROPICAL PPGBT
Eu (nome do tutor), professor permanente credenciado no Programa de PósGraduação em Biodiversidade Tropical do CEUNES / UFES (PPGBT), declaro
para todos os fins e efeitos que aceito a tutoria do candidato (candidato), na
linha de pesquisa (linha de pesquisa) do Curso, cujo plano de trabalho é
apresentado em anexo para ser avaliado pela Comissão de Seleção.
Por ser verdade o acima escrito, subscrevemo-nos.

___________________________________________________
Candidato

___________________________________________________
Tutor

ANEXO III
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO
EXAME DE SELEÇÃO - PNPD/CAPES
Produto

Pontos Quantidade
5

1- Curso de Mestrado
2- Orientação concluída em nível de
Doutorado

10

3- Orientação concluída em nível de Mestrado

8

4- Co-orientação concluída em nível de
Doutorado

5

5- Co-orientação concluída em nível de
Mestrado

4

6- Orientação concluída em nível de Iniciação
Científica
7- Orientação concluída de monografia de
conclusão de curso de
graduação/especialização
8- Docência na graduação (semestre)

3

9- Docência na pós-graduação (semestre)

7

10- Trabalhos científicos publicados em revistas
indexadas, Qualis: A2 e A1
11- Trabalhos científicos publicados em revistas
indexadas, Qualis B3, B2 e B1
12- Trabalhos científicos publicados em revistas
indexadas, Qualis: C, B5, B4
13- Trabalhos científicos aceitos para
publicação em revistas indexadas, Qualis:
A2 e A1
14- Trabalhos científicos aceitos para
publicação em revistas indexadas, Qualis:
B3, B2 e B1
15- Trabalhos científicos aceitos para
publicação em revistas indexadas, Qualis:
C, B5, B4
16- Autoria de Livros com ISBN
17- Autoria de Capítulos de Livros com ISBN

TOTAL

3
5

11
8
4
8
4
1
8
6

Total

