
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD/CAPES – PPG – ECOLOGIA E 
BIODIVERSIDADE, UNESP, RIO CLARO  
 
Objetivo 
O objetivo deste edital é selecionar um(a) pós-doutorando(a) para atuar junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Ecologia e Biodiversidade, Instituto de Biociências, UNESP, Rio 
Claro, SP, Brasil. Esta vaga refere-se ao Edital “Programa Nacional de Pós-doutorado 
(PNPD)” da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES, ver 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulame
nto_PNPD.pdf).  
 
Dentro das diretrizes deste Edital, o PPG-Ecologia e Biodiversidade irá selecionar um(a) 
pesquisador(a) com demonstrada capacidade de produção científica e com potencial para 
desenvolver um programa de pesquisa de maneira independente, além de contribuir com o 
fortalecimento do programa. O(a) bolsista será vinculado ao PPG-Ecologia e 
Biodiversidade, onde poderá orientar discentes de mestrado e ministrar cursos de pós-
graduação. Espera-se do(a) bolsista seu envolvimento em atividades da graduação, como a 
orientação de discentes de iniciação científica sem bolsa (IC) e de trabalho de conclusão de 
curso (TCC), assim como colaborar em disciplinas nos cursos de graduação do Instituto de 
Biociências. A área de atuação do(a) bolsista poderá ser confluente com ou complementar 
às linhas de pesquisa já desenvolvidas pelo PPG-Ecologia e Biodiversidade (para ver as 
linhas de pesquisa acesse: https://ib.rc.unesp.br/?viewType=Print&viewClass=Print#!/pos-
graduacao/secao-tecnica-de-pos/programas/ecologia-e-biodiversidade/linhas-de-pesquisa/) 
desde que previstas na grande área de Biodiversidade da CAPES. Projetos de pesquisa e 
disciplinas potenciais de pós-graduação que tragam maiores inovações ao PPG são 
desejadas. A bolsa tem duração de 2 anos, com possibilidade de renovação, anual, por até 
5 anos. Relatórios sobre o andamento do projeto e atuação serão apresentados anualmente 
e considerados em caso de pedido de renovação de bolsa. 
 
Prazos e Informações: 
Inscrições: de 25 de outubro a 30 de novembro de 2019. Duração: 2 anos, com 
possibilidade de renovação por até 5 anos. Valor: R$ 4.100,00/mês. A bolsa terá início em 
janeiro de 2020. Entretanto, devido as incertezas a respeito do financiamento de pesquisa 
via CAPES, pode acontecer dessa bolsa ser recolhida ou mesmo sua implementação 
adiada, aspectos que estão fora do controle da Coordenação do PPG em Ecologia e 
Biodiversidade. 
 
Requisitos: 
O(a) candidato(a) deve apresentar os seguintes requisitos: 
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro(a), 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo deste edital; 
IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  
V – O(a) candidato(a) pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 



a) ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) residente no Brasil portador de visto temporário, sem 
vínculo empregatício; 
b) ser estrangeiro(a), residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) ser docente ou pesquisador(a) no país com vínculo empregatício em instituições de 
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 
§ 1º O(a) candidato(a) estrangeiro(a) residente no exterior deverá comprovar endereço 
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
§ 2º Professores substitutos(as) poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 
prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-
Graduação. 
§ 3º O(a) candidato(a) selecionado(a) na modalidade “c” do inciso V deverá apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo 
de vigência da bolsa. 
§ 4º O(a) candidato(a) selecionado(a) na modalidade “c” do inciso V não poderá realizar o 
estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 
 
Obrigações do(a) bolsista: 
I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à apreciação do Programa de 
Pós-Graduação e encaminhá-lo em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 
respectiva bolsa; 
II– dedicar-se às atividades do projeto; 
III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada 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 Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 
 
Documentos necessários para inscrição: 
a) Projeto de pesquisa (máximo de 10 páginas incluindo referências, peso 2), ressaltando 
sua viabilidade e adequação junto às linhas de pesquisa do PPG-Ecologia e Biodiversidade, 
potencial para interação com docentes do Programa e possíveis benefícios para o PPG. O 
projeto deve conter cronograma de execução previsto para 24 meses e lista de produtos 
esperados (orientações, publicações, apresentações em eventos científicos, etc.); 
b) Proposta de participação no PPG-Ecologia e Biodiversidade (máximo 2 páginas, 
peso 1) considerando proposição de ao menos uma disciplina (até 4 créditos) que 
complemente àquelas atualmente ofertadas pelo programa; a proposta deve comentar 
sobre o potencial para o estabelecimento de colaborações, orientações, etc; 
c) Carta de motivação e apresentação (máximo 2 páginas, peso 1) de interesse do(a) 
candidato(a) junto ao PPG-Ecologia e Biodiversidade. 
d) Curriculum vitae deverá ser acompanhado pelo Formulário de avaliação (disponível 
online em: https://ib.rc.unesp.br/Home/Pos-
Graduacao44/secaotecnicadepos46/ecologiaebiodiversidade/ecobio_planilha_ranqueament
o_pnpd_2019final.xlsx, peso 2) devidamente preenchido, referente ao período de 2015 até 
o presente. Candidatas com filhos(as) nascidos(as) e/ou gestados(as) no mesmo período 
(de 2015 até o presente), terão sua produção científica avaliada a partir do ano anterior, 
sendo acrescentado na sua produção científica um ano por filho(a). Todas as atividades 
descritas neste formulário devem ser devidamente documentadas. Informações sem 



comprovantes documentais não serão pontuadas. Sugere-se que todas informações 
pertinentes estejam também documentadas na Plataforma Lattes. 
 
Submissão:  
A inscrição será realizada, exclusivamente, on-line. Após a realização da inscrição, o(a) 
candidato(a) deverá acessar o sistema e realizar o upload dos documentos exigidos. Ao 
finalizar a inscrição, um e-mail com informações adicionais será encaminhado 
automaticamente para o candidato. Não será permitido enviar documentos complementares 
após a data limite deste Edital. 
 
Avaliação e julgamento: 
Todas as submissões serão avaliadas com base nos documentos apresentados e dentro 
dos critérios estabelecidos pelo edital pertinente (PNPD), sendo esta avaliação realizada na 
primeira quinzena de dezembro de 2019. Também será avaliada a qualidade e regularidade 
da produção científica, a qualidade, viabilidade e relevância do projeto apresentado e o 
potencial de inserção junto ao PPG-Ecologia e Biodiversidade. Esta avaliação será 
realizada pelo Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biodiversidade ou 
por uma comissão especialmente designada por este Conselho para realizar esta avaliação. 
Após essa primeira etapa, o Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Biodiversidade convidará os(as) 5 (cinco) primeiros(as) colocados(as) para a realização de 
uma entrevista entre 11 e 13 de dezembro, podendo esta entrevista (peso 2) ser realizada 
presencial ou virtualmente. Orientamos que os(as) interessados(as) estabeleçam contatos 
com docentes pesquisadores do PPG para definirem interações potenciais e estabeleçam 
compromissos para possível supervisão da bolsa PNPD.  
 
 
Acesso às áreas de pesquisa dos docentes no link abaixo: 
https://ib.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/secao-tecnica-de-pos/programas/ecologia-e-
biodiversidade/docentes-novo/ 
 
Link para inscrição: 
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.principal.action?unidade=16&tipo
=REGULAR 
 
Link para inserção dos documentos: 
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.login.action 
 


