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Edital 003/2017 – Processo Seleção bolsista PNPD/CAPES 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), faz saber que estão abertas no período de 09 a 24 de novembro de 2017 as 
inscrições para a seleção de 1 (um) bolsista de Pós-Doutorado no âmbito do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) -  http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-
capes. São Objetivos do PNPD 

I. promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, 
estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelo PPGF; 

II. ampliar as redes de colaboração dos grupos de pesquisa nas áreas de concentração do PPGF. 

 

1. DAS MODALIDADES 

Poderá ser selecionado candidato que satisfaça a qualquer uma das três modalidades de bolsa 
PNPD/CAPES detalhadas no Regulamento do programa 
(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulame
nto_PNPD.pdf ): 

Modalidade 

de bolsa 
Público alvo. 

Aceita Vínculo 

empregatício? 

Duração 

Máxima 

da Bolsa 

A 

Brasileiros ou estrangeiros 

residentes no Brasil e 

portadores de visto 

temporário. 

Não, o bolsista não pode 

manter vínculos empregatícios 

de nenhuma espécie enquanto 

bolsista. 

Até 60 

meses. 

B 
Estrangeiros residentes no 

exterior. 

Não, o bolsista não pode 

manter vínculos empregatícios 

de nenhuma espécie enquanto 

bolsista. 

Até 60 

meses. 

C 

Brasileiros ou estrangeiros 

residentes no Brasil e 

empregados como docentes 

em IES ou pesquisadores em 

instituições públicas de 

pesquisa. 

Sim, desde que o bolsista 

mantenha-se afastado das 

atividades e não mantenha o 

vínculo com a mesma IES de 

onde provém a bolsa PNPD. 

Até 12 

meses. 

  

 

2. DA BOLSA PNPD/CAPES 

A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o 
pagamento de recursos de custeio anual. 

A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 diretamente ao 
bolsista. 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
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3. DA DURAÇÃO DA BOLSA 

A concessão inicial da bolsa será por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser 
renovada, para as modalidades A e B, pelo Colegiado do Programa, após avaliação de relatório 
científico e plano de trabalho atualizado por parte do bolsista e seu supervisor, a ser entregue 
com antecedência mínima de 45 dias do fim da vigência.  

 

4. PERFIL DO CANDIDATO 

4.1 - Do candidato a bolsista exige-se: 

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 do 
Regulamento 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamen
to_PNPD.pdf;  

III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

IV – 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.  

4.2 - O candidato deve ter competência e produtividade em uma das áreas de pesquisa do PPGF: 
Física Atômica e Molecular; Física Estatística; Física de Sólidos e Materiais; Teoria Quântica de 
Campos, Gravitação e Cosmologia. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os inscritos serão avaliados e classificados pelo Colegiado do PPGF, ou por comissão por este 
designado, levando em conta seu mérito acadêmico aferido via CV, e o plano de trabalho com 
a proposta de inserção do candidato nas atividades de pesquisa e acadêmicas desenvolvidas 
no PPGF. 

 

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

6.1 Currículo vitae atualizado (pode ser o CV-Lattes); 

6.2 Plano de trabalho para os primeiros 12 meses, que deve conter o projeto de pesquisa, a 
proposta de inserção do candidato nas atividades de pesquisa e acadêmicas desenvolvidas no 
PPGF e a indicação da modalidade de bolsa descrita no item 1; 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
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6.3 Declaração de anuência do membro do corpo docente do PPGF, que atuará como o 
supervisor, em relação ao plano de trabalho proposto. 

 

Para a inscrição, todos os documentos listados acima devem ser salvos em formato digital 
(PDF ou JPG) e enviados através de único e-mail para o endereço pgif@ufba.br ou 
pgif.ufba@gmail.com. 

 

7. CRONOGRAMA 

7.1 09/11/2017 a 24/11/2017 – Período de inscrição; 

7.2 27/11/2017 a 29/11/2017 – Julgamento; 

7.3 30/11/2017 – Divulgação do resultado preliminar pela página www.pgif.ufba.br; 

7.4 01/12/2017 - Período de Recurso do resultado preliminar; 

7.5 04/12/2017 – Divulgação do resultado final pela página www.pgif.ufba.br; 

7.6 06/12/2017 – Prazo máximo para envio da documentação do bolsista para a CAPES para a 
implementação no mês de dezembro de 2017. 

 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Universidade Federal da Bahia  

Instituto de Física  

Programa de Pós-Graduação em Física 

Rua Barão de Jeremoabo S/N 

Salvador – BA 

40170-115 

e-mail: pgif@ufba.br ou pgif.ufba@gmail.com. 

(71) 3283 – 6608 
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