PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE – PG-CST

CHAMADA PRA INSCRIÇÃO À BOLSA PNPD-PG-CST/INPE
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (PG-CST) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), informa que encontra-se aberta a inscrição para processo seletivo
para uma vaga de bolsista de pós-doutorado – PNPD – CAPES. Para tanto, solicitamos gentilmente a
divulgação dessa chamada.
Link da Portaria CAPES Nº 086, de 03 de julho de 2013:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
Período de inscrição: de 02 de outubro a 1º de novembro de 2013
Envio do material de forma eletrônica para: pgcst@inpe.br
1. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção será encaminhado de acordo com a Portaria CAPES No 086, 03 de julho de
2013, que regulamenta o PNPD e que dispõe sobre requisitos e atribuições dos candidatos, segundo
suas características e funções. Disponível no link abaixo:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
2. DAS INSCRIÇÕES PARA ADMISSÃO E CADIDATURA
As inscrições serão realizadas no período de 02 de outubro a 1º de novembro de 2013. A
documentação necessária para inscrição deverá ser digitalizada e enviada para o e-mail: pgcst@inpe.br
2.1.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes requisitos mínimos:

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, 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 Regulamento;
IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo empregatício;
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou
instituições 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 substitutos 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 Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar comprovação de afastamento
da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa.
§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o estágio pós-doutoral na
mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.
2.2.

Da documentação a ser enviada para fins de solicitação de candidatura:

2.2.1. Preenchimento de Requerimento com assinatura digitalizada (ANEXO I);
2.2.2. Cópia do comprovante do título de doutor (diploma ou equivalente) obtido há no máximo 05
(cinco) anos, em áreas afins ao programa;
2.2.3. Plano de trabalho e cronograma para execução das atividades em um ano, onde: deverá
descrever como pretende se inserir e desenvolver atividades que estabeleçam interface da área
de origem do candidato, com as ciências ambientais e com a lógica interdisciplinar. Bem como
em qual(is) disciplina(s) do Programa tem competência para lecionar e com qual ou quais
projetos dos docentes do curso melhor se identifica. No máximo 05 páginas.
http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/cst/arquivos/catalogo_cst_2013.pdf
2.2.4. Súmula Curricular nos moldes da FAPESP;

3. DA VAGA E IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA
Está aberta uma vaga para o período de dezembro/2013 a novembro de 2014, podendo ser
renovado anualmente por no máximo 5 (cinco) anos.
A bolsa tem implementação imediata, para tanto o candidato selecionado deverá entregar na
Coordenação do Programa a documentação original, mais o termo de compromisso da bolsa (Anexo
II da Portaria CAPES 86/2013.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1. A seleção constará das seguintes etapas:
4.1.1. Homologação das inscrições considerando o item 2.1 e 2.2.
4.1.2. Análise dos documentos.
4.1.3. Chamada para entrevista a critério do Conselho de Curso
4.1.4. Divulgação do resultado.
O candidato selecionado será informado por e-mail a partir do dia 11 de novembro de 2013. O
resultado terá validade de um ano.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS E NORMAS GERAIS E OPERACIONAIS DA CONCESSÃO DE
BOLSAS
Conforme regulamentação da Portaria CAPES Nº 086, de 03 de julho de 2013.
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O resultado da seleção terá validade por um ano e o candidato selecionado deverá se submeter
a novo processo de credenciamento, anualmente até no máximo 05 (cinco) anos.
6.2. A chamada para entrevista é uma prerrogativa do Conselho de Curso e poderá acontecer após
análise dos documentos quando o Conselho de Curso julgar necessário.
6.3.

A inscrição do candidato somente será efetivada mediante a apresentação da
documentação mencionada neste documento, e onde necessário deverá conter a assinatura
digitalizada do candidato.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividades

Datas

Divulgação

02/10/13

Das Inscrições

De 02/10/13 à 01/11/13

Homologação das inscrições

05/11/13

Das entrevistas (a critério da PG-CST)
Resultado Final

De 06/11/13 à 08/11/13
11/11/13

Entrega da documentação na Coordenação do Curso

De 12/11/13 à 14/11/13

São José dos Campos, 02 de outubro de 2013

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre
PG-CST - INPE
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ANEXO I

PG-CST 2013
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD

1. DADOS PESSOAIS
Nome:
Pai:
Mãe:
Nascimento:
/

CPF:

/_

Naturalidade:

UF:

RG:

Data de emissão:
/

Órgão Emissor:

/_

2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Logradouro:
CEP:

Bairro:
Município:

FONES:

UF:
E-mail:

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Nome do Curso:
Instituição:
Graduação
Título do Trabalho de Conclusão de Curso (se houver):
Município:
Início (mm/aa):
UF:
Nome do Curso:

Término (mm/aa):

Instituição:
Mestrado
Título da Dissertação:
Início (mm/aa):

Término (mm/aa):

Nome do Curso:
Instituição:
Doutorado
Título da Tese:
Início (mm/aa):

Término (mm/aa):
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4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL
(Indique, começando pela mais recente ou atual, suas três últimas atividades profissionais remuneradas)

Período
Instituição

Tipo de atividade

Desde

Até

(mm/aa)

(mm/aa)

(Docência, pesquisa,
extensão, outras)

Endereço Profissional:
CEP:

Município:

FONES:

UF:
E-mail:

5. MODALIDADE NA QUAL SE ENQUADRA, DE ACORDO COM O ITEM 2.1.4 DO EDITAL
(

)

Brasileiro, sem vínculo empregatício

(

)

Brasileiro e professor substituto

(

)

Estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo empregatício

(

)

(

)

(

)

Estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, professor substituto
Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício, com comprovação endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura
Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou
instituições públicas de pesquisa, devendo apresentar comprovação de afastamento da
instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. Estes não
poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo
empregatício.

6. INDIQUE COM QUAL OU QUAIS LINHAS DE PESQUISA DO CURSO VOCÊ SE
IDENTIFICA E PESQUISADOR(ES) ASSOCIADO(S)
Descrição das linhas disponíveis no link: http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/cst/linhas_pesquisa.php
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8. TERMO DE CONCORDÂNCIA
Eu,
Declaro
que o preenchimento deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que estou de acordo com as
normas e procedimentos estabelecidos neste processo de seleção.
São Jose dos Campos (SP),

de outubro de 2013.

Assinatura do Candidato

ANEXAR O PLANO DE TRABALHO
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