Laboratório de Matéria Orgânica do Solo
Universidade Estadual de PontaGrossa
(Departamento de Ciência do Solo e Engenharia Agrícola)
EDITAL Nº 01/2014LABMOS/UEPG/Fundação Araucária/CAPES
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS Á BOLSA DE PÓS-DOUTORADO
(Fund. Araucária/CAPES)
O Laboratório de Matéria Orgânica do Solo da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
no uso de suas atribuições torna público o processo de seleção de candidatos auma bolsa de pósdoutorado (Fundação Araucária/CAPES) no período de 13 a 15de Marçode 2014.
A bolsa integra a chamada pública 12/2013(Fund. Araucária/CAPES) conforme Portaria
CAPES
086,
de
03
de
julho
de
2013.
A
Portaria
está
em
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_P
NPD.pdf
1. Requisitos dos candidatos e Perfil
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

O candidato deve possuir o título de doutor em Agronomia, Ciência do Solo ou áreas afins
obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.
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;
Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
O candidato pode ser:
1.4.1 brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil e portador de visto temporário, sem
vínculo empregatício;
1.4.2 estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
1.4.3 brasileiro ou estrangeiro docente ou pesquisador no país (com vínculo
empregatício) em instituições de ensino superior ou instituições públicas de
pesquisa, desde que afastado das atividades e não mantenha vinculo com a mesma
IES de onde provem a bolsa;
1.4.4 O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.
Perfil: O candidato deverá ter experiência comprovada em matéria orgânica em sistemas de
manejo do solo

O tema a ser abordado será: Migração, estabilização e saturação de carbono em resposta ao
sistema de manejo e ao aporte de resíduos culturais em ambiente sub-tropical e tropical
2. A Bolsa PNPD/CAPES
A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 5.800,00 mensais(Sendo
4.100 oriundos da CAPES e a complementação pela Fundação Araucária) diretamente ao
bolsista e um aporte anual de recursos de custeio para subsidiar as atividades do bolsista, como
participação em eventos, congressos, etc. A bolsa tem duração de 36 meses.
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3- Critérios para seleção:
(1) Avaliação do Curriculum Lattes.
(2) Conhecimento científico na área de pesquisa requerida.
(3) Produção científica compatível na área de pesquisa requerida.

4. Inscrições:
4.1. As inscrições serão somente por e-mail ao coordenador do LABMOS (Prof. Dr. João Carlos
de Moraes Sá: jcmsa@uepg.br) com o assunto na mensagem seleção PNPD-CAPES;
4.2Juntamente com a inscrição o candidato deverá encaminhar por e-mail (em formato pdf) até
15 de Março de 2014
5. Documentos exigidos para seleção
a. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato (Anexo II);
b. Curriculum vitae completo e atualizado no modelo da Plataforma Lattes do CNPq;
c. Plano de Trabalho (Anexo III);
6. Documentos exigidos para o(a) candidato(a) aprovado(a)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Cópia do diploma de curso de pós-graduação (nível de doutor - frente e verso);
Cópia autenticada da Cédula de identidade;
Cópia autenticada CPF;
Cópia autenticada Certidão de Reservista Militar, no caso dos candidatos do sexo
masculino;
Cópia do Título eleitoral;
Cópia do comprovante de quitação de obrigações eleitorais com cópia de comprovante da
última eleição ou justificativa;
Folha de identificação do passaporte, quando estrangeiro;
As inscrições com falta de documentos e/ou que não preencherem os requisitos exigidos
por este Edital serão indeferidas.

OBSERVAÇÃO: O CANDIDATO SELECIONADO DEVERÁ ENTREGAR XEROX
AUTENTICADO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 6 APÓS A DIVULGAÇÃO
DOS RESULTADOS, ATE O DIA 16 DE Março.
6. Resultado Final
O resultado final do processo de seleção será publicado em edital e disponibilizado na
página da UEPG;
7. Cadastro
O cadastro do candidato aprovado deverá ser realizadono dia 16 de Março.
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8. Disposições Finais
Ao inscrever-se no processo de seleção, o candidato reconhece e aceita as normas
estabelecidas neste edital, e as normas e condições estabelecidas na Portaria CAPES 086, de 03
de julho de 2013, das quais não poderá alegar desconhecimento.
9.Informações complementares poderão ser obtidas nos seguintes endereços:
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Laboratório de Matéria Orgânica do Solo - LABMOS
Campus de Uvaranas
Av. Carlos Cavalcanti 4748
84030-900 – Ponta Grossa – PR
Tel. (42)3220-3396
10. Anexos deste Edital
AnexoI: Foreign Researcher Curriculum Vitae.
Anexo II: Formulário de Inscrição.
Anexo III: Plano de Trabalho.
11. CALENDÁRIO
Inscrições: 13 de Marçoa 15 de Marçode 2014
Seleção: 16de Março de 2104
Resultado: 16 de Março de 2014 (Por edital na página web da UEPG)
Cadastro:16 a 18 de Março de 2014

Ponta Grossa, 13 de Marçode 2014

Prof. Dr. João Carlos de Moraes Sá
Coordenador do Laboratório de Matéria Orgânica do Solo
UEPG
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Anexo I
Programa Nacional de Pós-Doutorado Anexo III -Portaria nº. 086 de
03 de julho de 2013

ForeignResearcher Curriculum Vitae
1. Professional data/activity
Full name

Date of birth

Country

E-mail
Institution

Present position

Department

Start date (month/year)

Office address

P.O. box

City

State/Province

Country

Phone number ( )

Extension

Fax number ( )

Zip code

2. Academic background
Degree

Field of knowledge
Institution

Degree

Degree

city

city

3. Research interests

Country
Start / End date

city

Field of knowledge

Institution

Country
Start / End date

Field of knowledge
Institution

Country
Start / End date

Field of knowledge
Institution

Degree

city

Field of knowledge
Institution

Degree

Start / End date

Country
Start / End date

city

Country
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4. Current position
Managerial and/or
administrative
activity

Research and
Development

Technical
service/specialization
Others

5. Work experience
5.1. Institution

Position

Activities

Local

Start -End date

6. Scientific, technological and artistic production
number

number

1. scientific articles in national scientific journals

6. papers presented in congresses, seminars,
conferences, etc.

2. scientific articles in international scientific journals

7. participation in expositions, presentations, etc.

3. articles for scientific divulgement

8. motion pictures, videos, audiovisual and media
production

4. defended theses

9. patents

5. advised theses

10. books

7. Main publications : Relevant publications related to the project

8. Languages
Indicate your language proficiency: P – poor G -good E -excellent
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Language speaking reading writing

Language speaking reading writing
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Anexo II – Formulário de Inscrição
EDITAL Nº 01/2013 LABMOS/UEPG/FA/CAPES

Nome: ___________________________________________________________________
Filiação: Pai:____________________________________________________
Mãe:____________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/____
Endereço: ____________________________________________________________
CEP:____________________CIDADE: ______________________________________
Telefones: ______________________________
Endereço Eletrônico: ___________________________________________________
RG:_______________________________Data de Emissão: ____/____/_____
Órgão Emissor:_________________

UF:________

CPF:_______________________________
Nacionalidade:_______________________ Estado Civil:____________________
Naturalidade: __________________________________________________________
Área da Graduação:_______________________________________
Ano de Conclusão:____________
Universidade onde fez a Graduação:____________________________________
Área da Pos-graduação:_______________________________________
Ano de Conclusão:____________
Foi bolsista?:( ) sim ( )não
Agência:___________________________________Período: ___________________

Local de Trabalho: ______________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Telefone Comercial: ____________________________________________________
Ocupação Atual (Cargo, bolsa, etc.):__________________________________________
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Venho requerer a Coordenação do Laboratório de Matéria Orgânica do Solo da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, minha inscrição para o Processo de Seleção de candidatos à bolsa de
pós-doutorado (PNPD/CAPES).
Estou ciente e aceito as normas e condições estabelecidas neste edital e na Portaria CAPES 086,
de 03 de julho de 2013.

_________________________________________________ _____/_____/_____
Cidade data

___________________________________
Assinatura
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Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho (máxino2 páginas)
Obs: Contemplar: inserção no objeto da pesquisa proposta; potencial de colaboração com
outros grupos de pesquisa; atuação em possíveis co-orientações em projetos de
mestrandos e capacitação para ministrar disciplina junto ao PPG-Agronomia)

Objetivos
Metodologia (resumida)
Indicadores de Produção
Qual sua contribuição nas linhas de pesquisa do Programa?
(relacionada a orientações, disciplinas e interação com as linhas)

Cronograma

