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EDITAL PARA VAGA DE BOLSA PNPD 

 

O Programa de Pós-Graduação em Química, do Instituto de Química de São 

Carlos, da Universidade de São Paulo, está recebendo inscrições de candidatos para 

2 (duas) bolsas de pós-doutorado PNPD (Programa Nacional de Pós-

Doutorado/CAPES), para desenvolvimento de pesquisas nas áreas de concentração 

de Físico-Química, Química Analítica e Inorgânica, e ou Química Orgânica e Biológica. 

A bolsa tem valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a ser paga 

diretamente ao bolsista pela CAPES. 

 

1. Requisitos do bolsista 

 

Os candidatos deverão ter formação em Química ou área correlata, com perfil 

para atuar nas áreas de concentração do Programa de Pós-Graduação do IQSC, e 

principalmente, atender as linhas de pesquisa dos Orientadores do Programa. 

Também é exigido do candidato à bolsa do PNPD atender os demais requisitos: 

 

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País. No caso de candidato 

estrangeiro, este deverá estar, no momento da implementação da bolsa, em 

situação regular no País. 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) Possuir em seu currículo Lattes qualificações que demonstrem capacitação 

suficiente para desenvolver o projeto; 

d) Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

e) Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 

f) Não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 

g) Não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada; 

h) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a 

sua candidatura pela respectiva agência; 

i) Ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da 

implementação da bolsa, estando de posse do seu diploma. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 

reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal; 

j) Ter seu currículo atualizado e disponível no Plataforma Lattes. 
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2. Inscrição 

 

As inscrições serão realizadas pelo e-mail bolsa@iqsc.usp.br. Os candidatos 

interessados deverão encaminhar cópia dos seguintes documentos: 

 

a) Projeto de Pesquisa que se encaixe nas Áreas de Concentração do Programa 

de Pós-graduação do IQSC e que atenda as demandas das linhas de pesquisa 

coordenada pelos orientadores do programa. 

b) Cópia do diploma de doutorado ou certificado de conclusão de doutorado 

obtido em Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 

reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal; 

c) Cópia do Currículo Lattes atualizado; 

d) Cópia dos históricos escolares de graduação, mestrado (exceto doutorado 

direto) e doutorado; 

e) Cópia da carteira de identidade e do CPF; 

f) Comprovante de quitação com o serviço eleitoral. 

 

Data limite para envio dos documentos: 11 de outubro de 2013 

Data de seleção: 14 de outubro de 2013 

Data entrevista (opcional): 15 de outubro de 2013 (presencial ou vídeo-

conferência) 

Divulgação do resultado: 16 de outubro de 2013 

Data limite para indicação: 18 de outubro de 2013 

 

3. Informações 

 

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Química do IQSC, Prof. Emanuel Carrilho (emanuel@iqsc.usp.br) ou 

com a Secretaria da Pós-Graduação (bolsa@iqsc.usp.br ) ou (16) 3373-9909. 

 


