
	  
	  

	  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

PPGCA - UFPA/MPEG/EMBRAPA 
 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA  
PÓS-DOUTORADO-PPGCA 

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES 
 

O Programa Nacional de Pós Doutorado da CAPES - PNPD/CAPES (Portaria 
Normativa Interministerial MEC-MCT nº 746, de 20 de novembro de 2007) é um programa 
de concessão institucional que financia estágios pós-doutorais em Programas de Pós-
Graduação (PPG) stricto sensu recomendados pela CAPES. O Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais - PPGCA está ofertando uma (01) Bolsa de Pós-
Doutorado PNPD/CAPES destinada a brasileiros ou estrangeiros com título de Doutor, 
sem vínculo empregatício, conforme regula o programa de acordo com a decisão do 
Colegiado PPGCA.  

O PNPD/CAPES tem como objetivos:  
ü Promover a realização de estudos de alto nível; 
ü Reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 
ü Renovar os quadros dos programas de pós-graduação nas instituições de ensino 

superior e de pesquisa; e 
ü Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-

doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa. 
 
1. Requisitos para concorrer na Bolsa PNPD: 
 

i. Possuir título de Doutor (no Brasil ou exterior); 
ii. Ser brasileiro ou estrangeiro e possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes do 

CNPq; 
iii. Não ser aposentado e não possuir vínculo empregatício no momento da 

contratação; 
iv. O candidato aprovado deve fixar residência em Belém (Pará); 
v. O candidato deve submeter um Projeto/Plano de Trabalho, a ser avaliado pela 

Comissão conforme critérios abaixo, e deverá ser supervisionado por um ou mais 
Docentes vinculados ao quadro permanente do PPGCA (verificar lista de Docentes 
no portal http://www.ppgca.propesp.ufpa.br). 

 
2. Comissão Avaliadora 
 
Titulares: 
Representante do PPGCA/UFPA - Dr. Everaldo de Souza 
Representante do PPGCA/MPEG - Dra. Lourdes Ruivo 
Representante do PPGCA/Embrapa - Dr. Steel Vasconcelos 

 
Suplentes: 
Dr. Marcos Adami - PPGCA/INPE 
Dra. Aline Meiguins - PPGCA/UFPA 
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3. Inscrições 
 
As inscrições estarão abertas de 07 a 24 de abril de 2020. Os candidatos deverão 
encaminhar a documentação necessária em formato PDF para a Secretaria do PPGCA no 
email: ppgca.ufpa@gmail.com, com cópia para o Coordenador do Programa no email: 
everaldo@ufpa.br 
 
 
4. Documentos para Inscrição 
 

1) Cópia do documento de identidade ou passaporte; 
2) Cópia do diploma de Doutorado; 
3) Carta de apresentação e interesse em realizar o Pós-Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Incluir informações de contato (e-mail e 
telefone); 

4) Projeto/Plano de trabalho que se enquadre em uma das linhas de pesquisa do 
PPGCA a ser desenvolvido no período de vigência da bolsa contendo: Título, 
Introdução (texto sucinto do estado da arte sobre o assunto, Problema da 
Pesquisa, Hipóteses e Justificativa), Objetivo geral e específicos, Material e 
Métodos, Cronograma de Execução e Referências Bibliográficas. Incluir no 
Cronograma as atividades acadêmicas e científicas. O Projeto/Plano de Trabalho 
deve conter no máximo 30 páginas, no seguinte formato: fonte Arial, tamanho  12, 
espaçamento 1,5, margens superior/inferior e direita/esquerda com 2,5 cm; 

5) Cópia ou link do Currículo na Plataforma Lattes do CNPq; 
6) Carta de Anuência do Supervisor (a), Docente Permanente credenciado no PPGCA 

(ver Anexo 1). 
  
5. Vigência da Bolsa 
O período da bolsa será de 12 meses, prorrogável até 24 meses. Para maiores 
esclarecimentos sobre as bolsas ofertadas pela CAPES consultar 
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. No caso de desistência da 
bolsa antes do período vigente, serão chamados os candidatos aprovados de acordo com 
a colocação no processo seletivo. 
 
6. Atividades a serem desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais 
 

ü Ministrar aulas para os cursos de mestrado e doutorado do PPGCA;  
ü Co-orientar mestrandos e doutorandos do PPGCA; 
ü Participar ativamente de pelo menos um grupo de pesquisa do PPGCA; 
ü Colaborar nas disciplinas em parceria com docentes do PPGCA; 
ü Publicar artigos científicos com docentes do PPGCA. 
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7. Critérios de Seleção do Candidato 
 
7.1. A Avaliação dos candidatos será baseada no Curriculum Lattes (máximo de 4,0 
pontos) e no Projeto/Plano de Trabalho (máximo de 6,0 pontos).  
 
7.2. O Currículo será avaliado de acordo com o Anexo 2.  
 
7.3. O Plano de Trabalho deverá estar em consonância com pelo menos uma das linhas 
de pesquisa do PPGCA e em concordância com um ou mais Docente Permanente, 
indicado como supervisor e avaliado com a seguinte pontuação (conforme critérios da 
Comissão PPGCA): Introdução (2,0); Objetivos (0,5); Material e Métodos (2,0), 
Cronograma de Execução (0,5); Referências Bibliográficas (1,0). 
 
7.4. A nota final será atribuída como a soma da pontuação do Curriculum e Plano de 
Trabalho. 
 
8. Resultado 
 
A divulgação dos resultados do processo de seleção será feita pela Secretaria PPGCA no 
portal http://www.ppgca.propesp.ufpa.br  até o dia 30 de abril de 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

PPGCA - UFPA/MPEG/EMBRAPA 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 
 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA  
 

Declaro para os devidos fins que concordo em supervisionar 

_________________________________, que está pleiteando a bolsa de Pós-Doutorado 

PNPD/CAPES do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais - PPGCA - 

UFPA/MPEG/EMBRAPA, com o Projeto/Plano de Trabalho intitulado 

_______________________________________________________________________. 

 
 
 

Belém, ___ de _________ de 2020. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Docente Permanente PPGCA 
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Anexo 2 
 
 

AVALIAÇÃO DO CURRICULO 
 
Deverão ser considerados os artigos publicados, patentes e experiência didática dos anos 
2017, 2018, 2019 e no ano corrente de 2020, além dos resumos publicados nos últimos 3 
anos. Será considerada a última classificação de periódicos no Qualis/CAPES (Qualis 
referência). 
 
Pontuação: 
• Artigo publicado em periódico Qualis A1 e A2 (3 pts/artigo) 
• Artigo publicado em periódico Qualis A3 e A4 (2 pts/artigo) 
• Artigo publicado em periódico Qualis B1-B2 (1 pt/artigo) 
• Artigo publicado em periódico Qualis B3-B4 (0,5 pt/artigo) 
• Patente ou Registro publicado/aceito (3 pts/item) 
• Resumo em anais de eventos científicos internacionais (máximo de 10) (0,1 

pt/resumo) 
• Resumo em anais de eventos científicos nacionais (máximo de 20) (0,05 pt/resumo) 
• Experiência Didática – pontuação segundo tabela abaixo (máximo de 1 pt) 
 

 
Especificações Pontuação por 

semestre 
Pontuação 

Disciplinas ministradas em curso de graduação 0,1 pts  
Disciplinas ministradas em curso de pós-graduação 
stricto sensu 

0,1 pts  

Disciplinas ministradas em curso de pós-graduação lato 
sensu 

0,1 pts  

Disciplinas ministradas em ensino médio/técnico 0,05 pts  
Disciplina/Aula/Oficina/Workshop ministrados em 
atividades de extensão e projetos 

0,05 pts  

 
 
 


