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EDITAL 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATO A BOLSA DE PÓS-DOUTORADO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO DA CAPES (PNPD/CAPES) 

 
O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(PPGQ-UERJ) faz saber aos interessados que, no período de 09 a 11 de março de 2020, estarão abertas as 
inscrições para o processo de seleção de candidato ao Programa Nacional de Pós-doutorado da CAPES, no 
âmbito PNPD, para atuarem junto ao PPGQ-UERJ, em conformidade com o regulamento do programa 
PNPD Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf). 
 
I – DAS VAGAS DAS BOLSAS:  
 
1.1 Número de vagas (bolsas): 1 (uma) 
1.2 O valor da bolsa PNPD será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), a serem pagos diretamente aos 

bolsistas pela CAPES. 
1.3 O prazo de vigência das bolsas será de 12 meses com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, 

após avaliação de desempenho pelo Colegiado do PPGQ-UERJ. 
1.4 Caso o bolsista seja docente ou pesquisador licenciado em instituições brasileiras de ensino superior ou 

instituições públicas de pesquisa no Brasil, o prazo máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem 
possibilidade de renovação. 

1.5 O início das atividades do bolsista deverá iniciar em 01 de abril de 2020. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES:  
 
2.1 Período e Local das inscrições: 
a) As inscrições serão realizadas no período de 09 a 11 de março de 2020, das 13 h às 19 h. 
b) O local para as inscrições será a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química, situada à Rua 

São Francisco Xavier, nº. 524, Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, 4º andar, sala 400, bairro Maracanã, 
CEP 20.550-900, Rio de Janeiro - RJ. Telefone: 2334-0032.  

 
2.2 Documentos Exigidos: 
a) Cópias legíveis do CPF e da Carteira de Identidade (exceto carteira nacional de habilitação; carteira de 

trabalho e carteira de identidade funcional); 
b) Cópia frente e verso do Diploma de Doutorado expedido por Instituição de Ensino Superior com programa 

de pós-graduação reconhecido pela CAPES, e reconhecidos pelo CNE/MEC (no caso de candidatos 
estrangeiros, o diploma será analisado pelo Colegiado do PPGQ-UERJ). Candidatos cujos diplomas 
ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o 
processo seletivo, poderão se inscrever, desde que apresentem a ata da defesa da tese ou declaração do 
Programa de pós-graduação indicando a data de conclusão do doutorado. 

c) Curriculum Vitae atualizado, no modelo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) com documentação comprobatória; 
d) 01 carta de recomendação de professor/pesquisador de IES; 
e) Carta de aceite do supervisor (Docente permanente do PPGQ-UERJ); 
f) Carta de apresentação da candidatura ao processo seletivo; 
g) Declaração de que não é aposentado nem se encontra em situação similar; 
h) 01 (um) exemplar do projeto de pesquisa, em até 20 laudas contendo: Introdução, Justificativa, Objetivo, 

Metodologia, Infraestrutura disponível (incluindo equipamentos e laboratórios disponíveis, parcerias e 
colaborações, recursos financeiros oriundos de projetos contemplados por agências de fomento e/ou 
iniciativa privada), Resultados esperados (incluindo possíveis periódicos para publicação dos resultados 
da tese), Bibliografia, Cronograma e Plano de trabalho. 
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i) Caso o candidato selecionado seja docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 
instituição de ensino superior ou instituição pública de pesquisa, o mesmo deverá apresentar 
comprovação de afastamento integral da instituição de origem, por período compatível com o prazo de 
vigência da bolsa. 

j) Declaração de que se dedicará de forma exclusiva e integral às atividades previstas no período de 
vigência da bolsa PNPD. 

 
2.3 A inscrição dos candidatos no processo seletivo PNPD só será efetuada após a verificação da 

documentação requerida no ato da inscrição. A relação de candidatos inscritos será divulgada pela 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Química no dia 12/03/2020, a partir das 13 h. 
 

2.4 Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida serão eliminados do processo 
seletivo. 

 
III – DO PROCESSO SELETIVO:  
 
3.1. O processo seletivo será constituído das seguintes avaliações obrigatórias e eliminatórias: 
 
ETAPA 1: 
a) Análise do Curriculum Vitae documentado. 
a.1) A nota mínima para aprovação na análise do Currículo Vitae deverá ser maior ou igual a 7,0 (sete).  
a.2) Somente o candidato APROVADO na ETAPA 1 estará apto a continuar o processo seletivo. 
a.3) Para pontuação do Curriculum Vitae, os seguintes itens serão avaliados: 
      - artigo publicado ou aceito e patentes (os artigos terão pesos diferentes de acordo com o fator de 

impacto da revista; as patentes depositadas ou concedidas ou licenciadas terão pesos diferentes) - peso 
5,0 

      - títulos de mestrado, doutorado, especialização – peso 1,0 
      - orientação ou co-orientação de alunos de iniciação científica ou mestrado ou doutorado - peso 1,0 
      - trabalho completos ou resumidos em anais de eventos científicos - peso 1,0 
      - experiência profissional ou experiência no exterior (doutorado, doutorado/sanduíche ou pós-doutorado) 

– peso 1,0 
      - prêmios – peso 1,0 
 
OBS.: as atividades terão pesos diferenciados, definidas pela banca examinadora. 
 
a.4) O resultado da análise dos currículos será divulgado no dia 16/03/2020 a partir das 13 h, na secretaria 

do PPGQ-UERJ. 
 
Obs.: A titulação e os trabalhos apresentados no Curriculum Vitae só serão pontuados quando devidamente 

comprovados (por exemplo: diplomas, certificados, cópia dos artigos e trabalhos de anais de eventos 
científicos, etc.) 

 
ETAPA 2: 
b) Defesa oral do projeto (30 minutos) seguida de arguição pelo colegiado do PPGQ. Cada avaliador irá 

atribuir ao candidato uma nota (0,0 a 10,0) de acordo com os critérios abaixo. Será considerado 

APROVADO o candidato que obtiver média mínima 7,0 (sete). 

 

Para pontuação da defesa oral e arguição do projeto, os seguintes itens serão considerados: 

b.1) Conhecimento do estado da arte do tema de estudo (2,0 pontos) 

b.2) Conhecimento do ineditismo do projeto (2,0 pontos) 

b.3) Domínio da metodologia (2,0 pontos) 

b.4) Objetividade e clareza na defesa oral do projeto e nas respostas durante a arguição (2,0 pontos) 
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b.5) Adequação do projeto à infra-estrutura da(s) instituição(ões) onde o projeto será realizado, cronograma 

de atividades (2,0 pontos) 

 

3.2. A defesa do projeto acontecerá no dia 19/03/2020, a partir das 9 h, na sala 400. A ordem de apresentação e 
o horário serão divulgados no dia 16/03/2020. 

 
3.3. O resultado da análise da defesa e arguição do projeto será divulgado no dia 23/03/2020 a partir das 13 h, 

na secretaria do PPGQ-UERJ. 
 

 

IV - CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:  
 

4.1.A média final do candidato será a média aritmética entre as notas da análise de currículo e da defesa e 
arguição do projeto. 
4.2. A média mínima para aprovação no processo seletivo deverá ser maior ou igual a 7,0.  
4.3. Em caso de empate entre os candidatos, a classificação será decidida com base na maior nota na Análise 

do Curriculum Vitae; 
4.4. O resultado final será divulgado no dia 23/03/2020 a partir das 13 h, na secretaria do PPGQ-UERJ. 
4.5. Os candidatos poderão apresentar recursos à Comissão de Seleção no dia 24/03/2020. 
4.6. O candidato aprovado em primeiro lugar da classificação, deve se apresentar à coordenação do programa 

para efetivar a bolsa no dia 01/04/2020, portando documento contendo os dados bancários referentes à 
conta corrente no Banco do Brasil. 

4.7. Em caso de desistência da bolsa, poderão ser convocados os outros candidatos aprovados seguindo a 
ordem de classificação. 

 
V. DAS ATRIBUIÇÕES E DA SUPERVISÃO DO BOLSISTA 

 
5.1. Durante o estágio de pós-doutorado, o bolsista deverá participar da vida acadêmica do PPGQ em 
atividades tais como: elaboração e execução de projetos de pesquisa, participação na orientação de alunos de 
graduação e pós-graduação, apresentação de seminários, participação em bancas, etc. 
5.2. O bolsista de pós-doutorado deverá apresentar relatórios anuais das atividades desenvolvidas ao longo do 
período de duração da bolsa e relatório final ao término da mesma. 
5.3. Toda publicação resultante das atividades desenvolvidas no período de pós-doutorado deverá mencionar a 
condição de pós-doutorando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mencionar o apoio da CAPES. 

 
 
 

VI - CALENDÁRIO: 
 
1. INSCRIÇÕES: 
Data: 09 a 11 de março de 2020. 
Horário: das 13 às 19 h  
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química. 
 
2. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS COM RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS:  
Data: 12 de março de 2020. 
Horário: A partir das 13 h. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química. 
 
3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO: 
Data: 16 de março de 2020. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química 
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4. DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DA DEFESA E ARGUIÇÃO DOS PROJETOS: 
Data: 16 de março de 2020. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química 
 
5. DEFESA E ARGUIÇÃO DOS PROJETOS: 
Data: 23 de março de 2020. 
Horário: divulgado no item 4 do calendário. 
Local: Sala 400 do Instituto de Química. 
 
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA DEFESA E ARGUIÇÃO DOS PROJETOS: 
Data: 23 de março de 2020. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química 
 
7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 
Data: 23 de março de 2020. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química  
 
8. RECURSO: 
Data: 24 de março de 2020. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química  
 
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL PÓS-RECURSO: 
Data: 25 de março de 2020. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química  
 
10. INÍCIO DAS ATIVIDADES DE PÓS-DOUTORADO: 
Data: 01 de abril de 2020. 
 
11. EFETIVAÇÃO DA BOLSA: 
Data: 01 de abril de 2020. 
Horário: 13 h às 19 h. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química. 
 
 
VII - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

7.1. A regulamentação da bolsa PNPD/CAPES e deste edital seguem as normas estabelecidas pela CAPES. 
Portanto considerasse obrigatória a leitura do documento disponível no link 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf. 

7.2. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-graduação 
em Química. 

7.3. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos respectivos 
interessados para retirada, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Química, por um prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, os 
documentos restantes serão incinerados. 

 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES 
 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
Rua São Francisco Xavier, nº. 524, Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, 4º andar, Sala 400. 
Bairro Maracanã, CEP: 20.550-900, Rio de Janeiro, RJ.  
Telefone: 21 2334-0032. 
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E-mail: pgquimica@uerj.br 
http:// www.ppgq-iq.uerj.br 
 
 

Profa. Dra. Juliana Fonseca de Lima 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química 

Instituto de Química - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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