
Edital para Ingresso no Programa PNPD – CAPES 2016 

 

Informamos que estamos abrindo as inscrições para candidatos a bolsa PNPD para início de 

vigência em fevereiro de 2016. Serão concedidas até duas (2) bolsas. Detalhes acerca da bolsa na 

PORTARIA Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013. 

 

Critérios para a inscrição: 

1. O/a candidato/a não deve possuir bolsa vigente no momento da indicação, caso seja selecionado/a; 

2. O/a candidato/a deve ter defendido a tese há no máximo 59 meses; 

3. O/a supervisor/a deve ser docente PERMANENTE, credenciado no PPG em Química Biológica 

(consultar https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/). 

 

Documentos para a Inscrição: 

1. Formulário de inscrição (disponível no Portal do IBqM – http://www.bioqmed.ufrj.br/). 

2. Uma (1) cópia da carta de indicação do/a supervisor/a; 

3. Uma (1) cópia do Curriculum vitae, (no formato Lattes/resumido) (http://www.cnpq.br/) anexando 

cópia dos artigos publicados ou in press (recomendamos imprimir no formato frente e verso);  

4. Uma (1) cópia do projeto de trabalho que deverá ser elaborado no formato: máximo de três (3) 

páginas A4; fonte Arial 12, espaçamento 1,5, margem 2,0 cm; contendo: título do projeto; introdução; 

objetivo; abordagem experimental, referências; 

Os documentos devem ser encadernados em espiral na ordem citada acima. 

 

Inscrições: 

 Período: 25/janeiro/2016 a 01/fevereiro/2016. 

 Local: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Química Biológica – Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Centro de Ciências da Saúde, Instituto de Bioquímica Médica, Bloco D, Subsolo, Sala D-08. 

 Horário: De 10:00 às 16:00 horas. 

 

Processo seletivo e resultado: 

A documentação será analisada no período de 01 a 05 de fevereiro de 2016 por uma banca 

composta por docentes/pesquisadores com reconhecida competência (pesquisadores do CNPq e/ou 

                                    

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Pós-graduação em Química Biológica 
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Cientistas do Nosso Estado), que emitirá parecer sobre os candidatos, indicando os critérios utilizados para 

estabelecer a ordem de aprovados no processo. O processo seletivo poderá incluir uma prova oral, caso a 

banca de seleção decida incluir esta etapa. Neste caso, os candidatos serão comunicados por e-mail. 

O resultado dos selecionados será divulgado até o dia 05/fevereiro por e-mail e no Portal do IBqM 

(http://www.bioqmed.ufrj.br/).  

 

 

Robson Monteiro 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Química Biológica  

Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis – CCS/UFRJ 
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