
 

Edital: Ingresso no Programa PNPD – CAPES 2019  

Informamos que estamos abrindo as inscrições para candidatos à Bolsa PNPD para início em 2019. Serão 

concedidas duas (2) bolsas. Detalhes acerca da bolsa na Portaria nº 086, de 03 de julho de 2013. 

 

I. Inscrições 

I.1. Requisitos: 

 O(a) candidato(a) não deve possuir bolsa vigente no momento da indicação, caso seja selecionado(a). 

 O(a) candidato(a) deve ter defendido a tese há, no máximo, 59 meses. 

 O supervisor deve ser docente credenciado no Programa de Pós-graduação em Química Biológica 

(http://www.bioqmed.ufrj.br/quimica-biologica/docentes-credenciados/). 

 

I.2. Realização 

 As inscrições devem ser enviadas exclusivamente por e-mail, para o endereço ibqm.qb.editais@gmail.com 

(Assunto: Inscrição – PNPD), com toda a documentação relacionada no item I.3 anexada.  

 Prazo para as inscrições: até às 16h00min (horário de Brasília) do dia 17 de junho de 2019. 

 A inscrição é gratuita. 

 

I.3. Documentos dos Candidatos para a Inscrição: 

1. Formulário de Inscrição (disponível no site da Pós-graduação – http://www.bioqmed.ufrj.br/quimica-

biologica/editais) preenchido digitalmente. 

2. Artigos publicados ou in press (em ambos os casos: compactados num único arquivo). 

3. Carta de Indicação do Supervisor. 

4. Curriculum vitae, no formato Lattes (resumido) – http://www.cnpq.br/. 

5. Projeto de trabalho (formato obrigatório: máximo de cinco (5) páginas A4; fonte Arial 12, espaçamento 1,5, 

margem 2,0 cm; contendo: título do projeto, introdução, objetivo, abordagem experimental, referências). 

 

 Todos os documentos devem ser enviados no formato PDF, de maneira legível e contendo o nome do(a) 

candidato(a), conforme este padrão: Nome completo do(a) candidato(a) – Nome do documento. 
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II. Processo Seletivo 

 O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Avaliadora, formada por membros da Comissão 

Deliberativa do curso e docentes convidados, e ocorrerá em duas etapas: análise de currículo e projeto, de caráter 

eliminatório, e prova oral, de caráter classificatório. 

 A prova oral consistirá numa apresentação de 10 (dez) minutos sobre o projeto do(a) candidato(a), com recurso 

audiovisual, seguida de arguição de 10 (dez) minutos por parte da Comissão Avaliadora. 

 Os candidatos aprovados para a prova oral deverão enviar suas apresentações para o endereço 

lgomes@bioqmed.ufrj.br, em formato PDF, até as 09h00min do dia 25 de junho de 2019. 

 

III. Calendário da Seleção 

 

 

 

 
Fernando Palhano 

Coordenador Substituto do Programa de Pós-graduação em Química Biológica  

Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis – CCS/UFRJ 

Atividade Período 

Inscrições Até 17/06/2019 

Prova Oral 25/06/2019 a 26/06/2019 

Resultado Até 28/06/2019 
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