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Seleção de Bolsista PRODOC/CAPES 
 

 O Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa  está selecionando, nos termos do Programa de Apoio a 

Projetos Institucionais com a Participação de Recém-doutores (PRODOC), Edital 

MEC/CAPES 029/2010, recém-doutores (com título obtido há no máximo 5 anos) para 

atuar em atividades de pesquisa, extensão e docência na Área de Ciência, Engenharia 

ou Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Química, bioquímica e áreas afins.  
 
1. REQUISITOS DO BOLSISTA  
 
 É exigido do candidato à bolsa do PRODOC atender os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no país. No caso de candidatos estrangeiros, 

será concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para que o mesmo decida pela 

opção de obter visto permanente no país.  

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;  

c) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 05 (cinco) anos. Em caso de diploma obtido 

em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação conforme 

dispositivo legal.  

d) ter formação, em algum nível ou em todos (graduação, mestrado e/ou doutorado), nos 

cursos de química, física, engenharia ou tecnologia e áreas afins, preferencialmente 

possuindo experiência no desenvolvimento de metodol ogias de preparação e de 

caracterização de materiais.  

e) não ter vínculo empregatício ou estatutário;  

f) não ser aposentado;  

g) estar apto a iniciar de imediato as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado 

pelas agências; 

h) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;  

i) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;  

j) ter seu currículo atualizado disponível no sistema Lattes (http://www.cnpq.br);  

 
2. ATUAÇÃO DO BOLSISTA:  
 

 As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas contratados visam ao 

cumprimento dos seguintes objetivos do projeto: 
 



a) Desenvolver o Projeto de Pesquisa intitulado “Preparaç ão e Caracterização de 

Díades e de Estruturas Supramoleculares destas Díades  com Nanopartículas 

Metálicas com Potencial Aplicação em Dispositivos F otovoltaicos” ; 

b) Reforçar o grupo de pesquisadores e docentes do Programa de Pós-Graduação em 

Química Aplicada da Universidade Estadual de Ponta Grossa com o intuito de renovar o 

quadro de professores;  

c) Ministrar Cursos e disciplinas que versem sobre o tema “Eletrônica Orgânica”, junto aos 

cursos de Graduação em Bacharelado e Licenciatura em Química da UEPG, bem como 

junto aos Cursos de Pós-Graduação em Química desta instituição;  

d) Publicar resultados em periódicos e eventos internacionais e nacionais; 

e) Participar da elaboração de um projeto de extensão sobre a utilização de dispositivos 

para o aproveitamento de energias renováveis, destacando-se a energia eólica e a energia 

solar, por pequenas propriedades que produzem aves de corte na região de Ponta Grossa, 

atuando no processo de preparação do texto a ser apresentado, bem como nas 

negociações com o s Produtores e seus representantes. 

 
3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO, SELEÇÂO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. 
 

 As inscrições deverão ser realizadas por e-mail pelos seguintes endereços 

eletrônicos: jrgarcia@uepg.br ou jarem.garcia@gmail. Serão aceitas inscrições no 

período de 14 a 27 de setembro de 2010 . A seleção será realizada nos dias 29 e 30 
de Setembro de 2010  e a divulgação dos resultados será realizada no dia 01 de 
Outubro de 2010 . 
 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 
 Os interessados deverão enviar cópia dos seguintes documentos (documentos 

digitalizados e/ou arquivos eletrônicos): 

a) cópia do diploma de doutorado;  

b) cópia do CV Lattes atualizado;  

c) cópia dos históricos escolares de graduação, mestrado e doutorado;  

d) cópia da carteira de identidade e do CPF.  

OBS:  As inscrições deverão ser realizadas via e-mail pelos seguintes endereços 
eletrônicos: jrgarcia@uepg.br ou  jarem.garcia@gmail.com. 

 
5. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 O processo de seleção do bolsista se consistirá de uma avaliação dos 

currículos dos candidatos, sendo que esta avaliação terá peso 2 (dois). Além da 

avaliação dos currículos o processo também incluirá a realização de uma entrevista 

com os candidatos, com peso 3 (três). A classificação dos candidatos será realizada 

pela ordem decrescente da Nota Final da Seleção. A cada uma das etapas será 

atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, desta forma a composição da Nota 

Final será realizada pela média ponderada das notas das duas avaliações. Em caso 

de empate, será dada preferência ao candidato que tiver obtido seu doutorado em 



cursos de pós-graduação em química, permanecendo o empate será dada preferência 

ao candidato que obtiver maior nota na avaliação dos currículos; permanecendo o 

empate a preferência será dada ao candidato mais idoso. 

 Neste processo de seleção serão avaliadas as seguintes características: 
 

 1) Ter formação, preferencialmente em cursos de pós-graduação em química com 

experiência no desenvolvimento de metodologias de preparação e de caracterização de 

materiais. Entretanto também serão avaliados candidatos que possuam título de doutorado 

em cursos de pós-graduação de áreas afins, tais como Doutorado em Física; Doutorado em 

Engenharia e Ciências dos Materiais e Doutorado em Engenharia Química. 

 2) Ter conhecimentos sobre conceitos e métodos de síntese orgânica e/ou caracterização 

espectroscópica e/ou métodos eletroquímicos: avaliados por meio da realização de 

entrevista e análise de currículo. Nesta avaliação serão considerados a formação e os 

conhecimentos demonstrados. 

 3) Capacidade de geração de produção científica: avaliado por meio de análise de 

currículo. Serão avaliados o número de artigos científicos completos, Trabalhos completos 

publicados em anais de eventos científicos e resumos publicados em anais de eventos 

científicos. 

 4) Capacidade de trabalho em equipe: avaliado por meio da realização de entrevista. 

 

 O processo seletivo será realizado na sala 113 do Centro Interdisciplinar de 

Pesquisa e Pós-Graduação (CIPP) da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

situado no Campus de Uvaranas, Av. Gal. Carlos Cavalcanti, 4748, Bairro de 

Uvaranas, Ponta Grossa – PR, CEP - 84030-900, no horário de 9 h até 12 h e 30 min 

e de 14 h e 30 min até 18 h (dias 29 e 30 de Setembro de 2010 ). 

 Mais informações poderão ser obtidas no telefone (042) 3220 3731 com Jarem 

Raul Garcia. 
 
6. SOBRE A BOLSA  
 

 O candidato selecionado receberá uma bolsa com vigência até Julho de 2012. 

O valor da bolsa é de R$ 3.300,00  (três mil e trezentos reais) mensais e será paga 

diretamente ao bolsista pela CAPES. Além da bolsa será disponibilizado o valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) anuais para despesas de custeio. 
 
7. VIGÊNCIA DO PROJETO  
 

 O projeto terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data 

da implementação da bolsa, sendo possível uma renovação por igual período, 

dependendo de solicitação perante a CAPES. 
 

Ponta Grossa, 14 de setembro de 2010.  
 
 

Prof. Dr. Jarem Raul Garcia 
Coordenador do Projeto   . 

 


