EDITAL Nº 016/2018 DE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA UMA BOLSA DE
PÓSDOUTORADO PNPD-CAPES JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOFÍSICA.
A Comissão Coordenadora do Programa de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e de
Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo torna pública a abertura de inscrição para a
seleção de um (1) bolsista em nível de Pós-Doutoramento, dentro do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD) da CAPES/MEC, conforme a Portaria nº. 086, de 03 de julho de 2013 que
dispõe
sobre
os
requisitos
e
atribuições
dos
candidatos
(disponível
em
www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).
Os candidatos deverão se enquadrar em uma das categorias abaixo, confo
Portaria acima:
a) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo
empregatício - duração máxima da bolsa: 12 meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o
limite máximo de 60 meses;
b) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício - duração máxima da bolsa: 12 meses,
podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 meses;
c) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou
instituições públicas de pesquisa - duração máxima da bolsa: até 12 meses.
As inscrições estarão abertas entre os dias 09/04/2018 a 27/04/2018 e serão feitas unicamente por
meio eletrônico enviando-se a documentação completa para a Secretaria de Pós-Graduação do IAGUSP (cpgiag@usp.br), com a indicação "Inscrição PNPD". Somente serão aceitas as inscrições
enviadas, com toda a documentação exigida, até o dia 27/04/2018, até as 24h (Brasília).
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:
1. Cópia do documento comprobatório do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES
e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será
analisado pela Comissão Coordenadora do Programa de Geofísica e o histórico escolar poderá ser
substituído por carta oficial da instituição indicando se o candidato fez alguma disciplina e o conceito
obtido Esta cópia pode ser enviada até a data de comunicação do resultado do processo seletivo à
Capes, segundo a portaria da Capes, de número 086 de 3 de julho de 2013, que regulamenta o
programa de bolsa PNPD O candidato deverá ter título de doutor há, no máximo, 7 anos.
2. Cópia do histórico escolar do curso de Doutorado.
3. Cópia do curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo
(de acordo com Anexo III da Portaria CAPES nº 086/2013) com histórico de registro de patentes e/ou
publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico.
4. Projeto de pesquisa, com no máximo 15 páginas, contendo: objetivos, justificativa, metodologia,
resultados pretendidos, cronograma e referências. O projeto deve explicitar a contribuição para o
Programa de pós-graduação, e a integração com as linhas de pesquisa desenvolvidas no departamento.
O projeto de pesquisa também deverá indicar disciplinas de pós-graduação em que o candidato deseja
contribuir.
[Lista
de
disciplinas
de
pós-graduação
do
programa
em:
http://www.iag.usp.br/pos/geofisica/portugues/disciplinas] e participação em atividades de extensão.
Entre as atividades de extensão enquadram-se: oferta de cursos de extensão; organização de eventos
acadêmicos (seminários do departamento, eventos temáticos, workshops de pesquisa de pós, USP e
as Profissões, etc.).
5. Carta de anuência do supervisor;
6. No mínimo, duas cartas de recomendação. As cartas devem ser enviadas por e-mail, em pdf, pelas
pessoas que as assinam, a partir de seus endereços eletrônicos institucionais, diretamente para a
Secretaria de Pós-Graduação (cpgiag@usp.br). O assunto do e-mail deve ser: “Carta de
recomendação PNPD/CAPES” (não é necessário entregar cópias físicas das cartas de recomendação);
7. O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior
no momento da submissão da candidatura.

A avaliação dos candidatos pela comissão de seleção será baseada no curriculum vitae documentado
e no projeto de pesquisa com plano de atividades. Os candidatos poderão passar por entrevistas para
discutir dúvidas com respeito ao projeto. Para os candidatos residentes fora de São Paulo a entrevista
será por skype ou similar.
Os candidatos deverão estar aptos a iniciar suas atividades referentes ao projeto tão logo seja aprovada
sua candidatura pela CAPES.
Maiores informações pelo telefone (55)(11)3091-4765 ou email cpgiag@usp.br

