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EDITAL PPGEA/PRPPG/UFRPE Nº 04/2019 – Seleção de bolsista PNPD/CAPES 

Retificado em 04 de dezembro de 2019 

 

O Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola (PPGEA) da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), considerando a disponibilidade de 01 (uma) bolsa de Pós-

Doutorado, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 01 (um) candidato(a) a 

Pós-Doutorado, com bolsa financiada pela CAPES, pelo PNPD – Programa Nacional de Pós-

Doutorado, conforme regulamentado na portaria CAPES de Nº 086 de 03 de julho de 2013. 

 

1. OBJETIVO 

1.1.  Concessão de 01 (uma) bolsa de Pós-Doutorado, proveniente do Programa Nacional 

de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), para candidato selecionado para uma das seguintes linhas 

de pesquisa:  

 

Linha de Pesquisa Professor Supervisor 

Controle de artrópodes pragas com uso de 
produtos naturais 

Prof. Claudio Augusto Gomes da Camara 
claudio.camara@ufrpe.br  

Bioecologia de ácaros 
Prof. Manoel Guedes Correa Gondim Júnior 
manoel.gondimjr@ufrpe.br  

Sistemática de Insecta 
Prof. Paschoal Coelho Grossi 
paschoal.grossi@ufrpe.br  

 

2. BOLSA 

2.1. O presente edital prevê a distribuição inicial de 01 (uma) bolsa de Pós-Doutorado 

PNPD a ser implementada e paga diretamente pela CAPES; 

2.2. O valor da mensalidade da bolsa é definido pela CAPES. Valor atual: R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais); 

2.3.  A vigência da bolsa PNPD será de 12 (doze) meses, renovável por igual período, até 

limite de 60 (sessenta) meses; 

2.4. Os critérios para avaliação de desempenho e acompanhamento dos bolsistas são 

definidos por Instrução Normativa e pela CAPES, estando os bolsistas sujeitos a estas 

normas; 

2.5. Complementação da compensação financeira pode ser solicitado a Fundação de 

Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), na modalidade BCT 

mailto:claudio.camara@ufrpe.br
mailto:manoel.gondimjr@ufrpe.br
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(Bolsa de Cooperação Técnica) no valor de R$700,00 (setecentos reais) após receber a 

primeira mensalidade da CAPES.  

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA CANDIDATURA  

3.1. 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 de doutorado 

emitido por instituição estrangeira, este deverá ter sido revalidado no Brasil, por instituição 

de ensino superior ou de pesquisa, com programa de doutorado equivalente, avaliado pela 

CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC; 

3.2. Não ter sido bolsista PNPD no PPGEA-UFRPE; 

3.3. 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; 

3.4.  Ser brasileiro ou, 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; 

3.5.  Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Este último, se do sexo 

masculino; 

3.6.  Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

3.7. Dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

3.8. Não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 

3.9. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

 

4. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

4.1. Elaborar, após 11 (onze) meses, Relatório de Atividades Anual, a ser submetido à 

aprovação do Conselho de Coordenação Didática (CCD) do PPGEA - UFRPE e encaminhar 

Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa; 

4.2. Dedicar-se, presencialmente, às atividades do projeto e plano de trabalho, sob 

coordenação do seu supervisor; 

4.3. Ministrar aulas, através de disciplinas, no PPGEA - UFRPE; 

4.4.  Coorientar alunos no nível de mestrado e/ou doutorado, a critério do PPGEA-

UFRPE; 

4.5.  Submeter artigo(s) com os resultados do seu projeto para um periódico Qualis A1 

ou A2 para a área das Ciências Agrárias I da CAPES; 

4.6.  Auxiliar nas atividades acadêmicas e de divulgação do PPGEA – UFRPE; 

4.7.  Executar as atividades propostas no projeto e no plano de trabalho, com 

apresentações de relatórios anuais para a manutenção da bolsa; 
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4.8. Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a 

inobservância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 

circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada por atestado 

médico. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação pela Diretoria 

Executiva da CAPES, em despacho fundamentado; 

 

5. SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

5.1. Candidatos aptos a concorrerem à bolsa PNPD deverão encaminhar para o email 

pnpd.ufrpe@gmail.com, até a data e o horário limite para submissão de candidaturas 

definidas no calendário (item 8), os seguintes documentos digitalizados: 

5.1.1. Ofício assinado indicando a linha de pesquisa e o supervisor;  

5.1.2. Ficha de Identificação do candidato (ANEXO I) com informações para 

contato; 

5.1.3. Carta de anuência do professor (ANEXO II) que será o supervisor durante o 

estágio pós-doutoral;  

5.1.4. Diploma de Doutorado ou declaração de que possuirá o título de doutor, 

quando da implementação da bolsa; 

5.1.5. RG e CPF ou passaporte, no caso de candidatos estrangeiros; 

5.1.6. Currículo obtido da Plataforma Lattes, em arquivo PDF, com comprovação 

de produção científica; 

5.1.7. Tabela de pontuação do currículo do candidato preenchida (ANEXO III); 

5.1.8. Projeto de pesquisa na linha de pesquisa a qual o candidato está se 

candidatando com anuência do professor supervisor; 

5.1.9. Plano de trabalho compatível com o projeto de pesquisa apresentado, com 

indicação e concordância do supervisor do PPGEA. O plano de trabalho deve conter o 

período mínimo de 01 (um) e máximo de 04 (quatro) anos. No plano de trabalho, o 

candidato deverá indicar uma disciplina com ementa a ser ministrada anualmente no 

PPGEA; 

 

6. AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS E PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. A Comissão de Seleção designada pelo CCD do PPGEA - UFRPE é composta pelos 

seguintes docentes: Paulo Fellipe Cristaldo (presidente), Daniele Regina Parizotto e José 

Dijair Antonino de Souza Júnior; 

6.2. Após homologação das candidaturas, a Comissão deste Processo Seletivo será 

responsável pela seleção dos candidatos;  

6.3. A Comissão de Seleção realizará uma análise dos documentos apresentados no item 

5.1. Serão desclassificadas as candidaturas fora dos padrões definidos neste item; 

mailto:pnpd.ufrpe@gmail.com
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6.4. Apenas os currículos de candidatos aptos a concorrerem à bolsa serão avaliados. Os 

currículos serão avaliados conforme os critérios e pontuações apresentados no Anexo III; 

6.5. Na avaliação do currículo serão considerados apenas as atividades realizadas nos 

últimos 04 (quatros) anos e será realizado conforme barema de avaliação (Anexo III) a ser 

preenchido e apresentado pelo(a) candidato(a) em acordo com o item 5.1.7. deste edital;  

6.6. O resultado do Processo Seletivo será resultante das notas da Proposta de Projeto e 

Plano de Trabalho (50%), Análise de Currículo (40%) e doutorado fora do estado de 

Pernambuco (10%); 

6.7. Após análise, avaliação e classificação dos candidatos, o CCD do PPGEA homologará 

os resultados. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 

7.1. O PPGEA divulgará os resultados em sua página oficial da internet 

(http://www.ppgea.ufrpe.br) e no Quadro de Avisos da Secretária do Programa; 

7.2. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por ofício digitalizado para o email 

pnpd.ufrpe@gmail.com, até a data e o horário limite definidos no calendário (item 8); 

7.2.1. Caberá ao candidato fornecer argumentação lógica e consistente; 

7.2.2. Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo e 

respondidos até o prazo estipulado no presente edital, para divulgação dos resultados 

finais. 

 

8. CALENDÁRIO 

8.1. As etapas detalhadas no presente edital para submissão de candidatura, avaliação 

de projetos, planos de trabalhos, currículos e divulgação de resultados, obedecerão ao 

seguinte calendário: 

 

Etapas da Seleção Datas Limite 

Divulgação do Edital 29/11/2019 

Submissão de candidaturas 
29/11/2019 a 19/12/2019, até às 18h00 
(horário de Brasília) 

Homologação das candidaturas 20/12/2019 

Divulgação do resultado preliminar 06/01/2020 

Encaminhamento de recursos 07 a 08/01/2020 

Divulgação de resultados finais 09/01/2020 

Solicitação de implementação da bolsa 10/01/2020 

 

 

 

http://www.ppgea.ufrpe.br/
mailto:pnpd.ufrpe@gmail.com
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9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1. Informações sobre o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) estão 

disponíveis em: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

9.2. A Portaria CAPES Nº 086, de 03 de julho de 2013 está disponível no endereço: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulam

ento_PNPD.pdf  

9.3.  O presente edital é regido apenas pela Portaria CAPES Nº 086 de 03 de julho de 

2013, não valendo as regras da instrução normativa PPGEA Nº 01 de 10 de novembro de 

2014; 

9.4. Afastamento temporário para atividades externas ao PPGEA – UFRPE que demande 

mais de três dias de afastamento deverá ser solicitado ao CCD do PPGEA – UFRPE 

previamente a reunião mensal para aprovação acompanhado de documentos que suportam 

o afastamento;  

9.5. Candidaturas em situações específicas, não previstas no presente edital, serão 

avaliadas pela Comissão deste Processo Seletivo; 

9.6. A Comissão de Seleção decidirá os casos omissos. 

 

 

Prof. Paulo F. Cristaldo (presidente), Prof. Daniele R. Parizotto, Prof. José Dijair 

Antonino S. Júnior 

Comissão do Processo Seletivo 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 
 
 

  ,  / / 2019 
Local e data Assinatura 

 

NOME COMPLETO: 

FILIAÇÃO: 

CPF: IDENTIDADE: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA EXPEDIÇÃO: 

DATA DE NASCIMENTO: TÍTULO DE ELEITOR: LOCAL: ZONA: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: SEXO:   M (  ) F (  ) VISTO PERMANENTE: 

SIM (   ) NÃO (   ) 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

BAIRRO: CEP: CIDADE: UF: 

PAÍS: DDD: TELEFONE: E-MAIL: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO: ANO INÍCIO: ANO TÉRMINO: 

INSTITUIÇÃO: 

PAÍS: CIDADE: UF: 

MESTRADO: ANO INÍCIO: ANO TÉRMINO: 

INSTITUIÇÃO:   

DOUTORADO: ANO INÍCIO: ANO TÉRMINO: 

INSTITUIÇÃO:   
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CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Eu, ________________________________________, docente permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Entomologia Agrícola (PPGEA) lotado como docente do quadro efetivo 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), informo para os devidos propósitos 

legais, que aceito ser o(a) supervisor(a) de 

________________________________________, CPF ________________________, RG 

____________________, se o(a) mesmo(a) for selecionado para receber a bolsa de pós-

doutorado disponibilizada através do Edital PPGEA/PRPPG/UFRPE N° 04/2019 – Seleção de 

bolsista PNPD/CAPES – PPGEA/UFRPE. 

 

 

Recife - PE, _____ de _________________ de 2019. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO (BAREMA) 

Pontuações para avaliação de candidato ao Pós-Doutorado - PNPD junto ao Programa de Pós-

Graduação em Entomologia Agrícola da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Preencher considerando os últimos 04 (quatro) anos [2016-2019] 

 Atividade Pontuação Nota 

ORIENTAÇÃO 

Graduação 1,0 pt/orientação concluída 
0,5 pt/coorientação concluída  

 

Especialização 2,0 pt/orientação concluída 
1,0 pt/coorientação concluída 

 

Mestrado 3,0 pt/orientação concluída 
1,5 pt/coorientação concluída 

 

Doutorado 4,0 pt/orientação concluída 
2,0 pt/coorientação concluída 

 

    

PRODUÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

Periódico A1* 20,0 + FI£/publicação  

Periódico A2* 18,0 + FI£/publicação  

Periódico B1* 16,0 + FI£/publicação  

Periódico B2* 14,0 + FI£/publicação  

Periódico B3* 10,0 + FI£/publicação  

Periódico B4* 9,0 + FI£/publicação  

Periódico B5* 8,0 + FI£/publicação  

Periódico C* 7,0 + FI£/publicação  

Livro 10,0/publicação  

Capítulos de livro 8,0/publicação  

Editoração/Organização 
de Livros e Periódicos 

6,0/publicação 
 

Trabalhos em eventos 
científicos  

1,0/publicação 
 

    

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

Pedido de depósito de  
patente 

5,0/pedido 
 

Carta patente concedida 18,0/pedido  
    

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Coordenação de projetos 
financiados  

3,0/projetos 
 

  TOTAL§  

* Extrato CAPES (Webqualis atual da área de Ciências Agrárias da CAPES) 
£ Fator de impacto da revista 
§ O currículo com maior valor será pontuado com valor total e os demais serão calculados 
proporcionalmente. 


