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BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Farmacologia 
(PPGBF) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito 
Santo torna público o edital de seleção de candidatos interessados na bolsa de 
pós-doutorado concedida pela CAPES através do Plano Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD). 

 
 
 I – VAGA 
  
 Número de Vagas: 01 

Área do Pós-Doutorado: Bioquímica e Farmacologia  
Duração: 12 meses, podendo ser prorrogada a cada 12 meses por até 60 
meses. 
Previsão de início: abril de 2014 
Valor da bolsa: R$ 4.100,00 

 
  

II - INSCRIÇÃO 
 Calendário de Inscrições: 28/01/14 a 28/02/14. 

Local das inscrições: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica 
e Farmacologia (Av Marechal Campos 1468, Maruípe, 29040-090 Vitória, ES.) 

 Fone: 27 3335 7342 
 Horário de Atendimento: 13:00 às 17:00h. 

As inscrições via correio deverão ser postadas até o dia 25/02/2014, via 
 Sedex.  

Inscrições por procuração, só com apresentação do documento pertinente. 
Para inscrição, o candidato deverá apresentar à Secretaria do PPGBF com os 
seguintes documentos: 

1. Cópia da Carteira de Identidade (Civil) e do CPF; 
2. Cópia do Título de Eleitor e cópia da certidão de quitação eleitoral emitida pelo 

TSE (disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral); 

3. Cópia autenticada do diploma de doutorado, devidamente registrado no MEC; 
ou ata da defesa de doutorado; ou documento do programa com a previsão 
de defesa. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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4. Currículo cadastrado na plataforma Lattes (modelo plataforma “Lattes” 
completo) com documentos comprobatórios de todas as atividades em anexo 
(ordená-los de acordo com a ordem das informações no Lattes); 

5. Cópia de Comprovante de residência; 
6. Declaração de que não tem vínculo empregatício ou comprovação de vínculo 

temporário. 
7. Projeto de pesquisa (03 cópias) na área de Bioquímica e/ou Farmacologia, 

seguindo modelo do CNPq com cronograma de execução e planilha de custos. 
 
 

 III –SELEÇÃO 
 A seleção dos candidatos será realizada nos dias 11 e 12 de março de 
2014, em local a ser definido posteriormente e informado aos candidatos. A 
avaliação será realizada pela banca examinadora composta pelos seguintes 
docentes permanentes do programa: Profa. Rita Gomes Wanderley Pires, 
Vanessa Beijamini Harres e Marco Cesar Cunegundes Guimarães. 
A seleção constará das seguintes etapas: 

 
Etapa 1 - Análise de currículo dos candidatos, com pontuação de acordo com 
tabela disponível no anexo II à resolução 52/2009 da UFES (disponível em 
http://www2.daocs.ufes.br/anexo-ii-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-522009-

cepe).  

 
Etapa 2 – Entrevista com defesa do projeto de pesquisa, de caráter 
eliminatório e classificatório.  
 
Etapa 3 – Aprovação da indicação pelo colegiado do PPGBF. 

 
 

IV - RESULTADO FINAL  
Para composição da nota final do candidato, tanto a análise do currículo 
quanto a entrevista com defesa do projeto de pesquisa terão peso 5,0 cada. 
Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente pela nota 
geral.  
A divulgação do resultado final ocorrerá a partir do dia 14/03/2014, no mural 
da secretaria e no site do PPGBF. 
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