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EDITAL PARA SELEÇÃO DE  
BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO CAPES / PNPD / 2016 

 
 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e 
Saneamento – PPGRHS da UFAL torna público o Processo Seletivo para seleção de 
bolsista de Pós-Doutorado CAPES/PNPD, para desenvolver atividades de ensino e 
pesquisa no âmbito do PPGRHS, de acordo com a Portaria CAPES/MEC nº 086 de 03 de 
julho de 2013 e em conformidade com o explicitado neste EDITAL.  
 
1. DA INSCRIÇÃO  
 
1.1. A inscrição deverá ser realizada apenas por via eletrônica, com toda a documentação 
digitalizada e incluída em único arquivo, a ser enviado para o endereço eletrônico 
ppgrhs@gmail.com até as 23:59 horas do dia 22 de abril de 2016. 
 
1.2. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou pendente. 
 
1.3. Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas na 
Portaria CAPES/MEC nº 086 de 03 de julho de 2013 e neste Edital, não podendo delas 
alegar desconhecimento. 
 
1.4. Documentação necessária:  
 
a) Carta de apresentação endereçada ao Colegiado do Programa, solicitando a inscrição 
no processo seletivo, na qual deve ressaltar os motivos que o levaram a participar no 
processo e destacar a motivação para o desenvolvimento do projeto de pós-doutorado no 
PPGRHS/UFAL; 
  
b) Cópia do RG e do CPF, ou Passaporte, se estrangeiro, e uma foto 3x4; 
 
c) Cópia do diploma ou comprovante do título de Doutor, ou ainda documento do 
programa de pós-graduação no qual se encontra matriculado, comprovando a previsão da 
data da defesa da tese, que deve ser anterior à data de ingresso no Programa Nacional 
de Pós-Doutorado;  
 
d) Curriculum vitae, modelo base Plataforma Lattes CNPq. Os documentos 
comprobatórios dos títulos referidos no currículo deverão ser numerados em 
correspondência ao corpo do currículo e organizados em sequência da apresentação dos 
documentos. Devem ser enviados apenas os documentos comprobatórios relativos aos 
quesitos constantes no Anexo I deste edital; 
 
e) Formulário correspondente ao Anexo III do Regulamento do Programa Nacional de 
Pós-Doutorado, documentado, se estrangeiro;  
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f) Proposta de Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho, adequado a uma das Linhas de 
Pesquisa do PPGRHS. O projeto poderá ser escrito em português ou em inglês, e deverá 
ter no máximo 12 páginas em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 
1,5 entre linhas; 
 
g) Uma carta de concordância de um docente permanente do PPGRHS/UFAL para atuar 
como potencial supervisor do candidato; 
 
h) Declaração de ciência e compromisso de atender às exigências aos candidatos e 
bolsistas PNPD constantes na Portaria CAPES/MEC nº 086 de 03 de julho de 2013.  
 
2. DO PROJETO DE PESQUISA E PLANO DE TRABALHO  
 
O Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho, adequado a uma das linhas de pesquisa do 
PPGRHS/UFAL, deverá incluir os seguintes itens: título do projeto de pesquisa, resumo, 
justificativa, objetivos, metodologia, referências bibliográficas, plano de trabalho e 
cronograma para o período de 12 meses.  
 
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
3.1. O Colegiado do PPGRHS/UFAL apontará uma Comissão Julgadora composta por 3 
(três) docentes permanentes.  
 
3.2. A Comissão Julgadora verificará o atendimento aos requisitos dispostos na Portaria 
nº 086 da CAPES/MEC e neste EDITAL, e emitirá parecer sobre o deferimento da 
inscrição dos candidatos, sendo desclassificados aqueles que não atenderem fielmente 
ao que foi solicitado;  
 
3.3. As etapas do processo seletivo serão as seguintes:  
 
3.3.1. Prova de Títulos, baseada na análise do Currículo Lattes do candidato, se brasileiro 
ou do Formulário correspondente ao Anexo III do Regulamento do Programa Nacional de 
Pós-Doutorado, se estrangeiro, de acordo com a pontuação do Anexo I;  
 
3.3.3. Análise do Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho, e da sua adequação às linhas 
de pesquisa do PPGRHS/UFAL;  
 
3.3.4. Arguição oral presencial ou por videoconferência sobre o Projeto de Pesquisa e 
Plano de Trabalho, prevista para o dia 29 de abril de 2016, a partir das 14h, na sala 
multiuso do PPGRHS/UFAL, no Centro de Tecnologia, Campus A. C. Simões. 
 
3.3. A Nota Final de cada candidato corresponderá à média das notas da Prova de Títulos 
(0 a 10) e do Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho (0 a 10).   
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4. DO RESULTADO E DOS RECURSOS  
 
4.1. O resultado será divulgado, até o dia 04 de maio de 2016, na página do 
PPGRHS/UFAL: www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgrhs/.  
 
4.2. No prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação dos resultados, o 
candidato poderá interpor recurso, protocolizado na Secretaria do PPGRHS/UFAL ou 
enviado por e-mail ao endereço eletrônico: ppgrhs@gmail.com. 
 
4.3. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado na página do PPGRHS/UFAL 
até o dia 10 de maio de 2014. 
 
5. DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA BOLSA 
 
O início da vigência da bolsa está condicionado à liberação da cota da CAPES para o 
Programa. 
 
6. DOS CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pelo Colegiado do PPGRHS/UFAL.  
 

 
Maceió, 01 de abril de 2016.  

 

 
Prof. Dr. Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves 

Coordenador do PPGRHS – CTEC – UFAL 
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Anexo I 
Pontuação do Currículo 

 
Tabela de pontuação do currículo. Os pontos obtidos serão transformados pela comissão 
de seleção em nota de 0 a 10, atribuindo-se nota máxima ao candidato com maior 
pontuação, e nota 7 ao candidato que a comissão julgar possuir experiência mínima 
suficiente para estudos de pós-doutorado nesta área. Aos demais candidatos serão 
atribuídas notas proporcionais a esses dois padrões. Não será concedida pontuação à 
produções acadêmicas cujo conteúdo não possua nenhuma relação com as linhas de 
pesquisa do PPGRHS/UFAL, a critério da Comissão Julgadora. 

  

Itens a serem pontuados  Pontos 

   

Artigo publicado (ou no prelo) em periódico indexado no Scielo e/ou ISI 
e/ou Scopus 

20 

   

Artigo publicado (ou no prelo) em periódico não indexado no Scielo e/ou 
ISI e/ou Scopus  

5 

   

Artigo submetido em periódico indexado no Scielo e/ou ISI e/ou Scopus  5 

  

Artigo submetido em periódico não indexado no Scielo e/ou ISI e/ou 
Scopus  

2 

   

Capítulo de livro publicado  15 

   

Livro publicado  40 

   

Prêmios acadêmicos  10 

  


