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EDITAL Nº 11/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA PNPD 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS DA UNIVASF 

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais – PPGCM da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, está recebendo inscrições de candidatos para uma bolsa 
de pós-doutorado PNPD (Programa Nacional de PósDoutorado/CAPES), para 
desenvolvimento de pesquisas na área de concentração Materiais Não-Metálicos 
relacionada as seguintes linhas de Pesquisa do programa: I) Materiais Poliméricos, II) 
Materiais Cerâmicos, III) Materiais Naturais. A bolsa tem valor mensal de R$ 4.100,00 
(quatro mil e cem reais) a ser paga diretamente ao bolsista pela CAPES e sua duração será 
de 12 meses). 
 
I. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO DO CANDIDATO Á BOLSA 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País ou visto Temporário tipo I ou tipo 

IV no ato da matrícula; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;  

c) possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do 

projeto;  

d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto e ao programa de pós-graduação;  

e) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;  

f) não ter vínculo empregatício;  

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

h) possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.  

i) em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 

reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;  

j) ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

k) desenvolver projeto de pesquisa em torno de temas pertinentes às linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais: ver mais 

informações no site do programa: http://www.cpgcm.univasf.edu.br;  

l) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua 

candidatura pela CAPES. 

 

II. DAS INSCRIÇÕES 
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a) A inscrição do candidato implica em conhecimento e tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar, 

em hipótese alguma, desconhecimento. 

 

b) A inscrição será realizada na Secretaria da Pós-Graduação em Ciência dos 

Materiais da UNIVASF, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 510, Country 

Club, CEP: 48902-300, Juazeiro – BA, no período de 03 de maio a 24 de maio de 

2019, em dias úteis, no horário das 8:30 h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, 

pessoalmente ou através de procurador, mediante instrumento de mandato. 

 

c) A inscrição poderá ser também realizada via serviço postal, desde que a 

documentação seja postada (com aviso de recebimento) até a data de 

encerramento das inscrições e recebida pelo PPGCM em até três dias úteis da 

mesma data, não se responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos na 

entrega postal.  

 

d) Entregar os documentos necessários para a inscrição em um envelope lacrado. 

Na falta de algum documento solicitado acima a inscrição será automaticamente 

indeferida. 

 

e) São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a 

documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser 

alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.  

 

f) Será requerida no ato da inscrição dos candidatos, obrigatoriamente, a seguinte 

documentação :  

i. Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo I);  

ii. Currículo Lattes atualizado, obrigatoriamente com documentação 

comprobatória dos itens pontuados no Barema; 

iii. Cópia dos seguintes documentos:  

✓ Documento de identificação com foto recente, ou, no caso de 

candidatos estrangeiros, passaporte; 
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✓ CPF para candidatos brasileiros; 

✓ Diploma ou declaração de conclusão de curso de doutorado, expedido 

por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido; 

✓ Prova de quitação das obrigações militares para os candidatos 

brasileiros do sexo masculino;  

✓ Prova de quitação das obrigações eleitorais para candidatos brasileiros. 

iv. Carta de intenção do candidato e declaração de anuência do supervisor (ver 

ANEXO II) (a ser escolhido entre os professores do Programa). Ver linhas de 

pesquisa e quadro de Docentes no endereço eletrônico 

http://www.cpgcm.univasf.edu.br. 

 

II. DO PROCESSO SELETIVO 

a) Cronograma 

Etapas da Seleção  Período 

Período de inscrições 03 de maio a 24 de maio de 2019 

Resultado A partir de 27/05/2019 

Prazo Recursal  2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado da seleção 

Resultado Final  A partir de 31/05/2019 

Implementação da bolsa Junho de 2019 

b)  
 

b) Itens analisados e pontuados e critérios de classificação: 

i. Currículo Lattes: A pontuação do candidato corresponde ao somatório das 

pontuações obtida em cada artigo de acordo com o anexo III. Serão 

considerados somente os artigos publicados a partir de 2016, com QUALIS  

2013-2016 na área de materiais e constantes no currículo Lattes até a data 

final da inscrição. 

ii. Pontuação de corte: O candidato que não obtiver PC (vide anexo III do 

edital) igual ou superior a 1 (um) ponto, será automaticamente 

desclassificado. 

iii. Nos casos de empate serão utilizados os seguintes critérios de desempate 

por ordem de preferência: 
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✓ Candidato que realizou doutorado em Ciência dos Materiais; 

✓ Candidato com maior pontuação de produção científica em 2016 

conforme anexo III; 

✓ Candidato com maior idade. 

Persistindo o empate, a decisão final caberá à Comissão de Seleção. 

 

c) Em caso de dúvidas sobre os procedimentos, ligar para (74) 2102-7645 em 

horário comercial, ou através do eletrônico cpgcm@univasf.edu.br. 

 

d) A validade deste processo seletivo será de 6 meses, a contar da homologação do 

resultado final. 

 

e) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências dos Materiais da UNIVASF 

 

III. DOS RECURSOS 

a)Do resultado final deste processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de 

recontagem, por escrito e devidamente fundamentado (ver anexo IV), para o 

Colegiado do Programa de Mestrado em Ciência dos Materiais, o qual será 

analisado pela Comissão de Seleção do Programa, no prazo estipulado no 

cronograma presente deste Edital. 

 

IV. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

a)Os documentos originais citados no item II (f) deverão ser apresentados no ato da 

implementação da bolsa. 

b)O bolsista deve atender o regulamento do PNPD/CAPES – Portaria n°. 86/2013. 

 

 

Petrolina, 29 de abril de 2019 

 

 

Prof. Dr. Alan Christie da Silva Dantas 

Coordenador do PPGCM 
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(Processo de Seleção de Bolsista de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 
 

 

NOME COMPLETO:___________________________________________________ 

Identidade (n°)/ Órgão Emissor/Estado: 

_________________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

Se estrangeiro/a residente no Brasil RNE:__________________________  

Endereço residencial: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________Nº______ 

Complemento:________________________________Bairro:_________________________

_______ CEP:______________________________ 

Cidade: ____________________________Estado: __________ 

Telefone: ________ - ____________________ Celular_______ - _______________ 

E-mail:___________________________________ 

Assumo inteira responsabilidade pelas informações acima. 

 

Juazeiro, _______ de ______________de 20______. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) ou do seu representante 
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ANEXO II 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO SUPERVISOR 
 

Juazeiro, _______ de ______________de 20______. 
 

Eu, (NOME DO(A) PROFESSOR(A)), DECLARO MEU INTERESSE EM 
SUPERVISIONAR o(a) candidato(a) (NOME DO(A) CANDIDATO(A)), (CPF ou 
Passaporte), no Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco – nível Pós-Doutorado (PNPD /CAPES), na linha de 
pesquisa (CITAR LINHA DE PESQUISA DE INTERESSE), no período de xx/xx/xx a 
yy/yy/yy, totalizando xx meses, caso o(a) referido(a) candidato(a) se enquadre nas exigências 
descritas no Edital  xx/2019 (PNPD/CPGCM).  
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) pretendido(a) 
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ANEXO III 
 

 
Tabela 1 - Tabela de pontuação da produção científica - Classificação QUALIS 2013-2016 

definido pelo Comitê de Área de Materiais CAPES. 

QUALIS Pontos (Pi) 

A1 ou patente 5 

A2 3 

B1 2 

B2 1 

B3 0,7 

B4 0,5 

B5 0,4 

C 0,0 

 
 
 

A pontuação do candidato (PC) será o somatório das pontuações obtidas em cada 

artigo publicado a partir de 2016, respeitando-se a Tabela I, conforme a seguinte relação: 

 

 
 
O i-ésimo artigo tem uma pontuação P1 de acordo com a Tabela 1. 
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ANEXO IV 

 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(Processo de Seleção de Bolsista de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 
 
 

NOME COMPLETO:_______________________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

Telefone: ________ - ____________________ Celular_______ - ___________________ 

E-mail:___________________________________ 

 

Eu, candidato(a) do processo seletivo para Pós-Doutorado na Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, venho através deste apresentar o seguinte recurso: 

 
ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO/ SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Juazeiro, _______ de ______________de 20______. 

 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato (a)  

 
 


