Edital de Processo Seletivo de bolsa Pós-doutorado
Institucional CAPES 2014
O Programa de Pós-Graduação em Geofísica do IAG-USP abre inscrições
para seleção de uma bolsa de pós-doutorado institucional CAPES, regulamentada
pela portaria CAPES 86/2013.
As inscrições para Pós-doutorado Institucional Bolsa CAPES 2014 poderão ser
realizadas de 03 a 30 de novembro de 2014, na Secretaria do Serviço de PósGraduação do IAG/USP.

Os documentos necessários para a inscrição no processo seletivo são:
- formulário de inscrição fornecido pela Secretaria de Pós – Graduação do IAG – USP;
- documento que ateste obtenção do título de doutor obtido há menos que 10 anos (na
data da inscrição), em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.
Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado pelo
Programa de Pós-Graduação;
- currículo atualizado, documentado, modelo 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;
- documento que ateste que não está aposentado ou em situação equiparada;
- projeto de pesquisa e plano de atividades (totalizando no máximo, 10 páginas);
- carta de aceite do provável supervisor que deverá ser orientador credenciado no
Programa de Pós-Graduação em Geofísica

O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem
vínculo empregatício;
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. (Neste caso, deverá confirmar
afastamento da instituição de origem por período compatível com o prazo de vigência
da bolsa);
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Observações:
1. O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.
2. Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a”, sem prejuízo de
suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de PósGraduação.
3. Os candidatos aprovados na modalidade “c)” deverão apresentar comprovação de
afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência
da bolsa.
4. Os candidatos aprovados na modalidade “c)” não poderão realizar o estágio pósdoutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

A avaliação dos candidatos pela comissão de seleção será baseada no Curriculum
Vitae documentado e no projeto de pesquisa com plano de atividades.

Favor encaminhar a documentação solicitada para:
Serviço de Pós-Graduação – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – USP
Rua do Matão, 1226 – Cidade Universitária – São Paulo/SP – Brasil – CEP: 05508-090
Para mais informações: http://www.iag.usp.br/pos/geofisica/portugues/programa-de-pos-doutorado-capes
Contato: (55) (11) 3091-4765/3091-5046 ou Envie um e-mail para: cpgiag@usp.br
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