ANÚNCIO DE OPORTUNIDADE DE PÓS-DOUTORADO COM BOLSA NA
ÁREA ESPACIAL
PROJETO: Pesquisa e/ou desenvolvimento na área espacial
ESCOPO:
Pesquisa e desenvolvimento dentro de temas de pesquisa e/ou desenvolvimento da Área de
Concentração em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais do Curso de Pós-graduação
em Engenharia e Tecnologia Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (
http://www3.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ete/areas_concentracao.php).
PERFIL PROFISSIONAL NECESSÁRIO:
Doutorado em assuntos relacionados ao escopo do projeto.
CONDIÇÕES PARA SER ELEGÍVEL:
a) Ter obtido o título de doutor até 5 anos antes da data deste anúncio;
b) Ter currículo atualizado disponibilizado na Plataforma Lattes;
c) Atender ao perfil profissional exigido neste anúncio;
d) Atender aos critérios do PNPD/CAPES para concessão de bolsas na modalidade do tipo A
(Modalidade do tipo A: Candidatos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e portadores
de visto temporário) e o bolsista não pode manter vínculos empregatícios de nenhuma espécie,
enquanto bolsista, não ser aposentado e ter dedicação ao projeto em tempo integral;
e) O Supervisor deve ser docente da Área de Concentração em que será submetido o projeto, ou
seja, da Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais do Curso de Pós-graduação em
Engenharia e Tecnologia Espaciais do INPE
(http://www3.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ete/corpo_docente.php#d).;
f) O projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens: título; identificação e endereço do(a)
proponente; identificação e origem do supervisor(a); resumo do projeto (com palavras-chave);
justificativas do projeto; objetivos; metodologia; cronograma de execução (para 1 ano);
referências bibliográficas; equipe envolvida; resultados esperados; impactos na área espacial
(científicos; tecnológicos e sócio-econômicos); previsões de: publicações de artigos, patentes
e/ou registros de software.
REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL: R$ 4.100,00 e as bolsas terão validade de 1 (um) ano,
sendo renovável por mais 1 (um) ano após análise de relatório e publicações do bolsista.
LOCAL DE TRABALHO:
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, SP.
DOCUMENTAÇÃO: Carta solicitando a candidatura à bolsa PNPD especificando a Área de
Concentração e o nome e assinatura do(a) supervisor(a), Projeto, Curriculum Lattes, Histórico
Escolar e Diploma (ou documento atestando a finalização) do Doutorado e resumo da tese de
doutorado.
DESCLASSIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A):
- O não cumprimento de qualquer uma das condições de elegibilidade e
- Documentação incompleta.

Os requisitos para a candidatura, documentação, critérios e procedimentos de seleção e datas e
demais
informações
estão
disponíveis,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico:
http://www.pgete.ete.inpe.br/oportunidades.
DATA PARA INSCRIÇÃO: 23/04/2018 a 21/06/2018 e envio para Dr.Walter Abrahao dos
Santos, e-mail: walter.abrahao@inpe.br

