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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 474/2019

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DE PNPD-CAPES PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOQUÍMICA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando os
termos do Processo nº 23100.023804/2019-72, torna público o Processo Sele�vo de Bolsista para o Programa
Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES - Programa de Pós-graduação em Bioquímica. O estágio pós-doutoral no
Programa será realizado nos termos estabelecidos neste edital, em conformidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da UNIPAMPA e de acordo com a Portaria CAPES 086, de 03/07/2013, que rege
o PNPD e integra este Edital.
(h�p://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf).

 

Os candidatos deverão desenvolver suas a�vidades de pesquisa e ensino na Universidade Federal do Pampa,
Campus Uruguaiana ou Itaqui e apresentar um perfil que os qualifique para contribuir no desenvolvimento de
a�vidades de pesquisa relacionadas neste Edital de Seleção. O candidato deverá ser supervisionado por um
pesquisador do PPG Bioquímica e será integrado aos grupos de pesquisa do PPGBioq, devendo contribuir em
a�vidades de pesquisa, ensino e orientação de alunos de pós-graduação e de iniciação cien�fica.

 

1. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

1.1 – Título de Doutor na área de Ciências Biológicas II a áreas afins, com atuação comprovada através de
publicações cien�ficas nos temas/a�vidades descritos no Item 6 do presente edital. No caso de não possuir
diploma de doutorado, apresentar atestado de conclusão ou de provável defesa.

1.2 – Experiência na redação cien�fica de projetos e ar�gos;

1.3 – Aceitação total dos termos presentes neste edital e da Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013, que trata do
regulamento do programa nacional de pós-doutorado.

 

2. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BOLSA

2.1 – Possuir �tulo de doutor, quando da implementação da bolsa, ob�do em cursos avaliados pela CAPES e
reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma ob�do em ins�tuição estrangeira, este deverá ser analisado pelo
Programa de Pós-Graduação;

2.2 – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma La�es do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com histórico de
registro de patentes e/ou publicação de trabalhos cien�ficos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito
acadêmico, conforme Regulamento do PNPD;

2.3 – Não estar aposentado ou em situação equiparada;

2.4 – O Candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades (Portaria CAPES no 86/2013):

a) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo emprega�cio;

b) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo emprega�cio;

c) docente ou pesquisador no país com vínculo emprega�cio em ins�tuições de ensino superior ou ins�tuições
públicas de pesquisa.

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior no momento
da submissão da candidatura.
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§ 2º Professores subs�tutos, com no máximo 20h, poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso IV, sem
prejuízo de suas a�vidades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação.

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” deverão apresentar comprovação de afastamento da ins�tuição
de origem, por período compa�vel com o prazo de vigência da bolsa.

§4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma ins�tuição
com a qual possuem vínculo emprega�cio.

2.5 O período de vigência desta seleção será de 12 meses a par�r da primeira implementação da bolsa.

 

3. AS EXIGÊNCIAS DO BOLSISTA PARA COM O PROGRAMA

3.1 – Elaborar Relatório de A�vidades Anual a ser subme�do para avaliação pelo Programa de Pós-Graduação e
encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respec�va bolsa;

3.2 – Dedicar-se às a�vidades previstas no Item 6;

3.3 – Res�tuir a CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância das normas do
PNPD, salvo se mo�vada por caso fortuito, força maior, Circunstância alheia a sua vontade ou doença grave
devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação
pela Diretoria Execu�va da CAPES, em descacho fundamentado.

3.4 – Elaborar relatório de a�vidades anual a ser subme�do à avaliação da comissão coordenadora do Programa de
Pós-Graduação, cujo resultado determinará a con�nuidade da concessão da bolsa ou a sua interrupção;

3.5 - Encaminhar relatório final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respec�va bolsa;

 3.6 - Durante sua permanência no Programa, o pós-doutorando bolsista PNPD deverá par�cipar das a�vidades
acadêmicas do PPG Bioquímica/UNIPAMPA como seminários, bancas de doutorado, mestrado e qualificação,
palestras, ministrar disciplinas na graduação e/ou pós-graduação em conjunto com o professor responsável pela
mesma, par�cipar da orientação de alunos de graduação e de pós-graduação, obedecendo a regulamentação da
UNIPAMPA;

3.7 - Engajar-se nas a�vidades do projeto de pesquisa ao qual seu plano de trabalho está vinculado. É importante e
desejável que o bolsista selecionado, por meio de seu projeto de pesquisa, fortaleça e amplie a linha de pesquisa a
qual es�ver associado, demonstrando independência cien�fica e possibilitando maior interação com grupos de
pesquisa locais, nacionais e internacionais;

3.8 - Propiciar, por meio de seu projeto de pesquisa, o desenvolvimento e a implantação de novas técnicas às linhas
de pesquisa do PPG Bioquímica;

 3.9 - Publicar os resultados ob�dos como bolsista PNPD em pelo menos um ar�go em revista classificada
obrigatoriamente entre os estratos B1 e A1 no Qualis da CAPES (área de Ciências Biológicas II);

3.10 - Par�cipar regularmente de eventos cien�ficos no país e/ou no exterior;

3.11 - Toda a produção intelectual do pós-doutorando, durante sua permanência no Programa, deverá fazer
referência à sua filiação ao PPG Bioquímica/UNIPAMPA;

 

4.  REQUISITOS DO SUPERVISOR

 I - Ser docente do núcleo permanente do PPG Bioquímica;

II – Ter no mínimo uma defesa concluída de mestrado ou doutorado;

III – Não possuir orientação com prazo de defesa em atraso;

IV - Não ser supervisor de bolsistas PNPD a�vos ou de bolsistas que tenham concluído seu estágio pós-doutoral
na(s) vaga(s) a ser(em) preenchidas no PPG Bioquímica.

 

5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

A inscrição do candidato deverá ser feita até 18/12/2019 por meio do envio da Ficha de inscrição (Anexo I) através
de correio eletrônico (e-mail) ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade
Federal do Pampa (ppgbioq.unipampa@gmail.com). O recebimento da inscrição será comunicado aos candidatos
por e-mail. O PPG Bioquímica não se responsabilizará por qualquer falha no envio das candidaturas.

 



6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO

a) Planilha de Avaliação de currículo (Anexo I) devidamente preenchida e assinada pelo candidato;

b) cópia dos documentos comprobatórios inseridos na planilha de avaliação do currículo;

c) link para o Currículo La�es ou, para pesquisadores estrangeiros, o anexo III da Portaria CAPES 086 de 03/07/2013
devidamente preenchido, disponível no
endereço h�ps://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf;

d) cópia anexada do Diploma de Doutorado ob�do ou revalidado em programa de pós-graduação credenciado pela
CAPES ou Ata da Defesa ou documento comprobatório de data prevista da defesa (tamanho inferior a 1,5 Mb); Em
caso de diploma ob�do em ins�tuição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação em
Bioquímica;

e) cópia da carteira de iden�dade com CPF para brasileiros; e cópia do documento nacional de iden�ficação ou
passaporte para estrangeiros.

f) resumo do projeto de pesquisa (máximo de 3.000 caracteres, considerando espaços) em consonância com os
objetos de estudo, enfoques e/ou abordagens de uma das linhas de pesquisa do PPG Bioquímica, que podem ser
consultadas no site do Programa (h�p://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgbioq/).

g) O nome do provável supervisor do pós-doutor deverá ser indicado, havendo necessidade de concordância formal
prévia do mesmo com a proposta de projeto, através de carta assinada e dirigida ao PPG Bioquímica.

 

7. PERFIL REQUERIDO

Considerando a ampla abrangência das a�vidades a serem desenvolvidas, busca-se um candidato altamente
mo�vado e organizado com perfil colabora�vo e interdisciplinar que detenha comprovada experiência no estudo
de uma ou ambas as linhas de pesquisa existentes no PPG Bioquímica. Deseja-se que o candidato apresente
habilidades e experiência na elaboração e redação de textos cien�ficos para a publicação de ar�gos em língua
inglesa e captação de recursos externos. Adicionalmente, deseja-se que o candidato tenha realizado doutorado
sanduíche ou Pós-doutorado no exterior pelo período mínimo de um ano.

 

8. SELEÇÃO DO CANDIDATO

 O processo de seleção será realizado pela Comissão de bolsas do PPG Bioquímica  ou membros indicados pelo
Conselho do PPG Bioquímica (Não poderá fazer parte da comissão de avaliação membros que possuírem
candidatos à vaga) . O processo de seleção compreenderá etapas de avaliação do projeto de pesquisa e avaliação
do currículo e produção cien�fica, sendo aferidas notas para cada um dos itens relacionados. A pontuação final de
cada candidato será aferida pela média ponderada das notas atribuídas para cada item. Em caso de igualdade de
pontuação será u�lizado, como critério de desempate, a maior pontuação ob�da pelo candidato no item I.

O processo sele�vo para bolsa de pós-doutorado a que se refere este edital será realizado em duas etapas: (i)
análise do curriculum La�es ou equivalente (70%) (conforme planilha anexo I, (ii) análise do Projeto de Pesquisa
(30%).

Primeira etapa: Avaliação de Currículo

O currículo atualizado do candidato será avaliado por uma comissão especifica, nomeada pela Coordenação e
pontuado de 0 (zero) a 10 (dez) (Anexo I), conforme documentação apresentada de acordo com os seguintes
critérios: qualidade da produção cien�fica dos úl�mos 5 anos e sua vinculação com as áreas de concentração que
atendam às linhas de pesquisa do PPG Bioquímica.

Segunda etapa: Projeto de Pesquisa

O projeto de pesquisa deverá ser elaborado em consonância com os objetos de estudo, enfoques e/ou abordagens
das linhas de pesquisa do PPG Bioquímica, que podem ser consultadas no site do Programa
(h�p://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgbioq/), por um período mínimo de 01 (um) ano. Os critérios para
avaliação do projeto serão: adequação dos objetos de estudo, enfoques e/ou abordagens com uma das linhas de
pesquisa do PPG Bioquímica (5,0 pontos); qualidade cien�fica e adequação com o período de execução (5,0
pontos). Para aprovação o candidato deverá obter a nota mínima de 7 (sete) pontos numa escala de 0 (zero) a dez
(dez), ob�da pela média ponderada dos pontos a�ngidos nos dois itens avaliados. Será indicado para receber a
cota de bolsa PNPD o(s) candidato(s) que, preenchendo os requisitos necessários, ob�verem as maiores
pontuações finais atribuídas pela Comissão de bolsas.
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9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado final da seleção será divulgado no site do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade
Federal do Pampa (h�p://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgbioq/), até o dia 04 de janeiro de 2020.

 

10. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA E VALOR DA BOLSA                                           

A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros dis�ntos: a bolsa mensal e o pagamento e recursos de
custeio anual. A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
diretamente ao bolsista e tem duração de 12 meses, renováveis por até 24 meses. Após, o bolsista deverá
submeter-se a novo processo de seleção.

 

11. CRONOGRAMA GERAL

Período de Inscrições: até o dia 18 de dezembro de 2019.

Análise de documentos: 19 de dezembro de 2019.

Divulgação das inscrições homologadas: 19 de dezembro de 2019.

Período para recursos: até dia 20 de dezembro de 2019.

Divulgação final das inscrições Homologadas: 21 de dezembro de 2019.

Período de seleção: 03 de janeiro de 2020.

Divulgação dos resultados preliminares do processo sele�vo: até 04 de janeiro de 2020.

Prazo para solicitação de recursos: até 06 de janeiro de 2020.

Divulgação do resultado final: 07 de janeiro de 2020.

Implementação (previsão) da bolsa e início das a�vidades: de 08 de janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2020.

Obs.: O início das a�vidades será de acordo com a data da implementação da bolsa.

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica se reserva o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente edital. A comissão Coordenadora também se reserva o direito de
não selecionar os candidatos caso os mesmos não se enquadrem no perfil da vaga. Os recursos deverão ser
enviados por e-mail ao PPGBioq (ppgbioq.unipampa@gmail.com)

Bagé, 09 de dezembro de 2019.

 

Marco Antonio Fontoura Hansen

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em 09/12/2019, às
17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0216843 e o código
CRC F40E8222.

Referência: Processo nº 23100.023804/2019-72 SEI nº 0216843
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