Departamento de Biologia – PPGECO
Universidade Federal de Lavras
Campus Universitário – Lavras, MG
37.200-000 Brasil
Tel: 3829.1924 Fax: 35-3829.1341

Lavras, 21 de novembro de 2013

EDITAL N° 01/2013 (PNPD)
Seleção de bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD,
associado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada da UFLA
Pelo presente Edital, o Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada torna
público o processo de seleção de um bolsista no Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD) como regulamentado pela Portaria CAPES N°086 de 03 de julho de 2013.
1. OBJETIVO
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada visa selecionar
pesquisador em nível de pós-doutorado para atuação em área correlata a do Programa. A
linha de pesquisa do pesquisador deverá ser preferencialmente complementar, e com
possibilidade de interação, com aquelas já desenvolvidas por professores do Programa
(http://www.prpg.ufla.br/ecologia/?page_id=16).
O candidato selecionado trabalhará de forma independente, associado a um ou
mais laboratórios de docentes credenciados no Programa. O pesquisador selecionado
não estará subordinado a nenhum docente do Programa de Pós-graduação, somente ao
Colegiado, ao qual deverá prestar contas conforme a Portaria CAPES N°086 de 03 de
julho de 2013. O candidato selecionado receberá por até 60 meses bolsa mensal no valor
de R$ 4.100,00 além de taxa de bancada anual de R$ 12.000,00.

2. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE
O candidato deverá enviar os seguintes documentos por e-mail para o endereço
ppgeco@ufla.br, conforme o calendário apresentado no item 4 deste Edital. Os
documentos poderão ser entregues em português, espanhol ou inglês.
1. Ofício dirigido à coordenação do Programa se candidatando à vaga.
2. Currículo atualizado em formato pdf, junto com comprovantes (inteiro ou a primeira
página) das publicações, capítulos de livros e livros.
3. Proposta de linha de pesquisa a ser implementada (máximo de duas páginas)
4. Plano de trabalho (máximo de duas páginas).
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4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção será feita pelo colegiado utilizando os seguintes critérios:
1. Proposta de linha de pesquisa
a. Enquadramento da proposta dentro do perfil descrito no item 1 deste Edital.
b. Mérito científico da proposta.
2. Plano de trabalho
a. Exequibilidade do plano no prazo proposto.
d. Potencial para inserção internacional por meio de publicações de impacto,
participação em congressos internacionais e formação de parcerias.
3. Avaliação de currículo
a. Publicação de artigos em periódicos destacados.
b. Capítulos de livros publicados.
c. Autoria ou editoria de livros.
f. Orientações e co-orientações de alunos de iniciação científica e/ou pósgraduação.
5. CALENDÁRIO E PRAZOS
Inscrição por e-mail: até dia 08 de dezembro de 2013 às17h00.
Comunicação do resultado ao candidato selecionado: 12 de dezembro de 2013.
Aceite da vaga pelo candidato Até 16 de setembro de 2013.
Indicação de bolsista na CAPES 17-18 de dezembro de 2013.
Início das atividades 13 de janeiro de 2014.

Prof. Paulo dos Santos Pompeu
Coordenador do curso de pós-graduação em Ecologia Aplicada
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