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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO
(PNPD/CAPES) JUNTO AO PPG NEUROCIÊNCIAS/UFRGS
O Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS torna público que estão abertas as inscrições para o processo de seleção e admissão de
doutor para o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) MEC/CAPES, conforme instituído pela
Portaria nº 86, de 3 de julho de 2013.
OBJETIVO
I – promover a realização de estudos de alto nível;
II – reforçar os grupos de pesquisa;
III – renovar o quadro de docentes no PPG Neurociências;
IV - promover a colaboração entre os grupos de pesquisa do PPG Neurociências;
V - desenvolver projeto de pesquisa com relevância para o fortalecimento de técnicas de interesse do
Programa.
REQUISITOS
I – possuir o título de doutor;
II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, compatível com a área de
atuação da bolsa, 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;
III - possuir produção científica em publicações de artigos completos em revistas internacionais de
excelência na área compatível com o perfil de docentes de um PPG nota 5 na CAPES;
IV – não ser aposentado;
V - dedicar-se integralmente às atividades do projeto de atividades.
METAS
I - desenvolvimento do projeto de pesquisa apresentado;
II - fortalecimento das técnicas pelos grupos de pesquisa do PPG;
III - formação de recursos humanos (orientação de alunos de Iniciação Científica e Mestrado);
IV - produção científica em publicações de artigos completos em revistas internacionais de
excelência na área (equivalente a Qualis B1 ou superior, de acordo com a área CBII da CAPES;
V - implementação de disciplina de interesse para o PPG Neurociências;
VI - integração entre os grupos de pesquisa do programa.
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Programa (no período de 01/03/2017 a 06/03/2017)
ou através do CORREIO por via expressa (Sedex), com data de postagem até o dia 06/03/2017 (sob
nenhuma hipótese serão aceitos documentos entregues ou postados após esta data). Toda a
documentação (vide abaixo) deverá ser entregue no ato da inscrição. O Calendário está detalhado no
item cronograma.
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DOCUMENTOS
I. - Diploma de Doutor (cópia simples) ou Declaração de Conclusão de Doutorado (original);
II - Histórico do Doutorado (cópia simples);
III -. Curriculum vitae modelo Lattes (1 via) documentado;
IV - Projeto de pesquisa original, em no máximo 15 páginas (3 vias);
V - Proposta de disciplina (3 vias);
VI - Plano de trabalho, incluindo cronograma e outras atividades a serem executadas (3 vias);
VII - Cópia simples da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de quitação com o
serviço militar, 1 foto 3x4;
VIII - Formulário de inscrição (no anexo);
IX - Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais). O valor deve ser recolhido através da Guia de Recolhimento de Taxa da União,
disponível na página da UFRGS (vide instruções para preenchimento em anexo).
SELEÇÃO
A seleção será realizada por uma Comissão de Seleção, devendo o resultado final ser homologado
pela Comissão de Pós-Graduação. A nota final do processo seletivo será composta pelo somatório
das seguintes avaliações:
I - Defesa do projeto e do plano de trabalho (peso 6). Nesta Defesa, o candidato disporá de 30
minutos para sua apresentação, seguindo-se a arguição.
II - Análise do Curriculum Vitae (peso 4).
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A partir dessa seleção, será preenchida 01 (uma) vaga para bolsista PNPD.
A bolsa é de 12 meses.
Esta seleção terá validade até a publicação do próximo Edital de Seleção para Pós-Doutorado.
CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Inscrições
Homologação das inscrições e publicação dos
horários para as defesas
Defesa do projeto e do plano de trabalho
Divulgação do resultado final

DATAS
01/03/2017 a 10/03/2017
13/03/2017
13/03/2017 a 16/03/2017
16/03/2017

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2017
Profa. Denise M. Zancan
Coordenadora do PPG Neurociências, UFRGS
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO PNPD

NOME:_____________________________________________________________________
NACIONALIDADE: ___________________ DATA DE NASCIMENTO:_____________
NATURAL DE : ______________________________ UF:__________
FILIAÇÃO: (MÃE) ___________________________________________________________
(PAI) _______________________________________________________________________
ESTADO CIVIL: _____________________ CPF: __________________________
IDENT. Nº: _________________ ÓRGÃO EXPED: ________ DATA EXPED:___________
ENDEREÇO: ________________________________________CEP: _________________
TELEFONE: __________________ EMAIL: _____________________
GRADUAÇÃO: ___________________________ INSTITUIÇÃO:___________________
_____________________________________________ ANO: _______________________
MESTRADO: ___________________________ INSTITUIÇÃO:___________________
_____________________________________________ ANO: _______________________
DOUTORADO: ___________________________ INSTITUIÇÃO:___________________
_____________________________________________ ANO: _______________________
MANTÉM VÍNCULO EMPREGATÍCIO? (

) SIM

(

) NÃO

ENDEREÇO E TELEFONE COMERCIAL: _____________________________________
____________________________________________________________________________
___________________
LOCAL

____/____/____
DATA

__________________________________
ASSINATURA
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ANEXO II
Como pagar a taxa de inscrição
1) Entre na página PRINCIPAL da UFRGS ( http://www.ufrgs.br/ ) em "Serviços" (à esquerda), e
depois clicar em "Guia de Recolhimento da União”;
2) Quando preencher, informe seu NOME e CPF;
3) Em "Número Contrato", deixe em branco;
4) Em "Vencimento", escreva a data até 06 / 03 / 2017 (pague até no máximo esta data);
5) Em "Valor Documento", escreva R$ 150,00
6) Em "Descrição do Recolhimento", selecione “Taxa de Inscrição Seleção PNPD”
7) Em "Unidade Gestora”, selecione 153981 - Instituto de Ciências Básicas da Saúde
8) Ao final, em "Observações Gerais", NÃO SE ESQUEÇA DE ESCREVER: “Taxa de Inscrição à
Seleção PNPD- PPG Neurociências 2017”.
9) A guia, após impressa, poderá ser recolhida no Banco do Brasil

