PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL
EDITAL SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD/CAPES

1. Finalidade
Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para ingresso, neste Programa, de um
professor como bolsista de Pós-Doutoramento conforme Portaria N° 086, de 03 de julho de
2013, que estabelece a destinação da bolsa e os demais critérios do estágio pós-doutoral PNPD/CAPES.
A
Portaria
está
disponível
no
seguinte
endereço:
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Re
gulamento_PNPD.pdf

2. Inscrições
As inscrições podem ser realizadas no período de 11 a 19 de outubro de 2018 na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental – PGTGA/IFCE (Bloco
Central, Sala da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação) ou pelos correios. Ao enviar
a documentação via Sedex, o candidato deverá encaminhar informação de inscrição ao e-mail:
pgtga@ifce.edu.br, contendo o nome completo e o código de registro de postagem. Serão
aceitas as inscrições com postagem até o dia 19 de outubro de 2018.
Endereço para entrega ou postagem da documentação:
Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental
Avenida Treze de Maio, 2081 - Bairro: Benfica. CEP 60040-531. Fortaleza/CE.
Setor: Secretaria das Pós-Graduações - Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

3. Documentação
a) Ficha de inscrição preenchida, conforme o anexo 01 do presente Edital;
b) Diploma que comprove título de doutor obtido em cursos avaliados pela CAPES e
reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este
deverá ser analisado pela Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação. Os candidatos
devem possuir doutorado em Engenharia Civil com concentração na área ambiental ou
doutorado em áreas correlacionadas às Engenharias I com ênfase na área ambiental;
c) Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, Foreign Researcher
Curriculum Vitae, conforme anexo III da Portaria n.086/2013 do PNPD/CAPES, em um e outro
caso acompanhado de cópia em PDF;
d) Declaração ou documento comprobatório de que não está aposentado ou em situação
equiparada;

e) Plano de trabalho a ser desenvolvido como estágio pós-doutoral, necessariamente alinhado
com a área de concentração em Instrumentos de Gestão Ambiental do PPGTGA/IFCE.
Informações sobre a área de concentração e as linhas de pesquisa do PPGTA podem ser obtidas
no site do Programa.
A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado na Secretaria das Pós-Graduações
no horário das 9 às 17 horas.

4. Avaliação
A avaliação das candidaturas será realizada pela Comissão de Bolsas do PPGTGA/IFCE,
que aprovará a candidatura com maior pontuação nos seguintes requisitos:
a) Currículo: produção cientifica qualificada nos últimos cinco anos (2014 a 2018)
(Pontuação = 6);
b) Plano de Trabalho: proposta de atividades a serem executadas considerando a área
e linhas de pesquisa do PPGTA. Máximo de 10 páginas. (Pontuação = 4).
A Nota Final (NF) será a soma dos itens ("a" + "b")= NF.

5. Outras informações
O candidato aprovado ficará sujeito ao regulamento do PNPD/CAPES
(https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Re
gulamento_PNPD.pdf), bem como às normas que, no âmbito do IFCE, regem os estágios
pós-doutorais e demais atividades.
A bolsa PNPD/CAPES pode ter renovação a cada 12 meses a partir da avaliação do
relatório a ser encaminhado à Coordenadoria do PPGTA.
Os resultados serão divulgados no dia 5 de novembro de 2018. A documentação
necessária para implementação da bolsa deve ser entregue na Secretaria do PPGTA até o
dia 12 de novembro de 2018.

6. Disposições finais
Aspectos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Bolsas e/ou
Coordenadoria do PPGTGA/IFCE.

Anexo 01
Ficha de Inscrição para estágio pós-doutoral - PNPD/CAPES

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome:........................................................................... Sexo F ( ) M ( )
Ano de Nascimento........... Número do RG .........................................
Número do CPF........................................ Estado civil: ......................
Endereço: Rua ......................................................Número.........................
Bairro:...............................Cidade:..................................... Estado: ..........
CEP:......................... Tel. Residencial: ( ) ................ Cel. ( ).....................
Nacionalidade:...................................... Naturalidade:.........................................
E-mail:..............................................................

2 - ESCOLARIDADE
Graduação:
Curso:______________________________________________________
Nome da Instituição: ___________________________________________________
Ano de Conclusão: ____
Pós-Graduação:
Especialização: ______________________________________________________
Nome da Instituição: __________________________________________________
Ano de Conclusão: ________
Mestrado: ___________________________________________________________
Nome da Instituição: ___________________________________________________
Ano de Conclusão: _______
Doutorado: ___________________________________________________________
Nome da Instituição: ___________________________________________________
Ano de Conclusão: _______

Data: ____/ ___/ _____
Assinatura: ........................................................................

