EDITAL Nº 073/2015
O Reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais
e regimentais, torna público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de
concessão de 1 (uma) bolsa de estudo do Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada,
ofertado no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), Campus
III, Juazeiro, autorizado pela Resolução do Conselho Universitário (CONSU) nº
328/2005, publicada no Diário Oficial do Estado em 07.06.2015. O Processo Seletivo
realizar-se-á em consonância com o disposto na Portaria nº 86/2013 – CAPES/
Ministério da Educação (MEC), de 03 de julho de 2013.

1. Objetivos do PNPD
I – promover a realização de projetos científicos de alto nível;
II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais;
III – renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa;
IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pósdoutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos
Programas de Pós-Graduação no país.
2. Dos Requisitos
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, o
candidato
deverá
apresentar
comprovante
de
reconhecimento/revalidação, conforme dispositivo legal;
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 referenciado pela Portaria nº 086/2013 CAPES;
III – dedicar-se integral e exclusivamente às atividades no Programa/UNEB;
IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
V - apresentar Projeto de Pesquisa que se vincule a uma das linhas de pesquisa do
Programa, conforme item 6 deste Edital;
VI - apresentar plano de trabalho, que deverá ser elaborado em consonância com os
enfoques e/ou abordagens do Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada.
3 Modalidades:
Modalidade Público Alvo
Candidato brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto
A
temporário, sem vínculo empregatício;
Candidato estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
B
Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
C
Instituições de Ensino Superior ou Instituições Públicas de Pesquisa.
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.
§ 2º O candidato aprovado na modalidade “C” deverá apresentar comprovação de
afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência
da bolsa;
§ 3º O candidato aprovado na modalidade “C” não poderá realizar o estágio pósdoutoral na mesma instituição com a qual possui vínculo empregatício.

4. Duração e valor da bolsa:
A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 mensais, será concedida pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses, permitindo renovações conforme regulamentação do Programa de PósGraduação em Horticultura Irrigada, respeitando a Portaria nº. 086, de 3 de julho de
2013 da CAPES, com início imediato.
5. Das Inscrições:
5.1 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
I – formulário de inscrição preenchido (Anexo I)
II - diploma ou a ata de defesa de doutorado;
III - currículo Lattes ou, para estrangeiros, o currículo preenchido em conformidade
com o Anexo III da Portaria nº 086/2013;
IV - projeto de pesquisa, articulado a uma das linhas de pesquisa do Programa,
conforme item 6, deste Edital;
V – Plano de Trabalho.
5.2 As inscrições serão realizadas em formato digital, através do e-mail
(horticultura.irrigada@yahoo.com.br), com o seguinte assunto: Inscrição para a Seleção
de Bolsa de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), sendo anexados os documentos previstos
no item 5.1 (serão aceitos apenas arquivos com a extensão pdf e devidamente
identificados).
5.3 O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio de
sua documentação, com vista à inscrição na Seleção.
5.4. As inscrições serão realizadas no período de 25 de maio a 10 de junho de 2015.
6. Linhas de pesquisa:
Proteção de plantas Hortícolas
Melhoramento e Manejo de Plantas Hortícolas
Fisiologia Vegetal e Pós-colheita de Plantas Hortícolas
7 . Critérios de Seleção:
7.1. Avaliação do Projeto de Pesquisa: vinculação a uma das linhas de pesquisa do
Programa informadas no item 6 deste Edital (peso 4).
7.2. Avaliação do Plano de Trabalho: clareza dos objetivos, procedimentos
metodológicos, exequibilidade da proposta, relevância da pesquisa e dos produtos a
serem gerados (peso 2).
7.3. Análise do currículo Lattes do candidato (peso 4).
8. Publicação dos resultados:
O candidato aprovado terá seu nome divulgado no site (www.horticulturauneb.com.br),
no dia 12 de junho de 2015. A implantação da bolsa se dará em junho de 2015.
9. Atribuições do bolsista:
I – Participação de Seminário Acadêmico, apresentando resultados de sua pesquisa;
II – Participação em disciplina do Programa;
III – Participação em Bancas de avaliação de mestrandos;
III – Publicação de resultados da pesquisa com menção ao Programa;
IV – Apresentação do Relatório de Atividades Anual e de Relatório Final em até 60
(sessenta) dias após o encerramento da bolsa.

Informações Complementares:

Av. Edgard Chastinet, s/n, São Geraldo, CEP: 48.960-680, Juazeiro-BA, site:
www.horticulturauneb.com.br, telefone: (74)3611-7363 ramal 232, email:
horticulturairrigada@yahoo.com

Gabinete da Reitoria, Salvador (BA) 15 de maio de 2015.
José Bites de Carvalho
Reitor

Universidade do Estado da Bahia
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação

ANEXO I
Formulário de Inscrição para Seleção de Bolsista para o Programa
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)
I – Dados do Pesquisador.
Nome:
CPF (somente para brasileiros ou estrangeiros naturalizados):
Nacionalidade:
Documento de Identidade N°:

Órgão Emissor:

Data de Nascimento:
Endereço:
Número:

Bairro:

Complemento:

CEP:

Cidade/ Estado:

E-mail:
Celular:

Telefone:

II – Dados do Projeto.
Título do Projeto:
Linha de Pesquisa (ver edital):

III – Vínculo Empregatício com Instituição/Empresa:
(

) Sim

(

) Não

Em caso afirmativo:
Nome da Instituição/Empresa:
Endereço:
Telefone:

Local e Data:

_________________________________
Assinatura do candidato(a)

