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EDITAL SEI COPEC Nº 1/2018

Processo nº 23117.032265/2018-01

EDITAL COPEC Nº. 001/2018 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DE PÓS-DOUTORADO -
PNPD- CAPES

 

O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade
Federal de Uberlândia torna público o processo sele�vo simplificado para seleção de um bolsista para
estágio de Pós-Doutorado dentro do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A seleção ocorrerá em conformidade com
o Regulamento do PNPD da Capes (Portaria Capes nº. 86, de 03 de julho de 2013, disponível em:
h�p://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).

 

 

1. PRÉ-REQUISITOS

1.1. Para assumir a bolsa o candidato deve ter �tulo de Doutorado ob�do ou convalidado
em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela Capes.

1.2. O currículo do candidato deve apresentar a�vidades de pesquisa em Ecologia ou áreas
afins.

1.3. O projeto de pesquisa apresentado deve estar claramente inserido dentro de uma das
linhas de pesquisa do Programa (veja: h�p://www.ppgeco.ib.ufu.br/pt-br/docentes).

1.4. O candidato deverá ter dedicação exclusiva ao estágio de Pós-Doutorado durante a
sua vigência.

2. INSCRIÇÕES

2.1. Período. As inscrições estarão abertas no período de 21 de maio até de 04 de junho
de 2018. Só serão aceitas inscrições via e-mail, as quais deverão ser enviadas para o e-mail
pnpdecologia2018@gmail.com.

2.2. Serão aceitas apenas as inscrições recebidas via e-mail no período indicado no item
2.1, devidamente acompanhadas de todos os documentos necessários. As inscrições via e-mail
devem conter dois arquivos em formato PDF, sendo que um dos arquivos deverá conter a ficha de
inscrição (Anexo I) a cópia do diploma e da iden�dade (ou CNH) e o projeto de pesquisa e o
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