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EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-

DOUTORADO - PNPD / 2016 JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

FÍSICA APLICADA À MEDICINA E BIOLOGIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, 

CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO - SP. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia (FAMB) do 

Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, torna público que estão abertas as inscrições para o Processo 

Seletivo de um bolsista em nível de pós-doutorado dentro do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD), com base na Portaria CAPES nº 086 de 03 de julho de 2013, na Área 

de Física Aplicada à Medicina e Biologia.  

 

Objetivos do PNPD  

I - promover a realização de projetos científicos de alto nível;  

II - reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III - renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino 

superior e de pesquisa; 

IV - promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós 

doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 

Programas de Pós-Graduação no país. 

 

Características das bolsas PNPD/CAPES 

I - A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o 

pagamento de recursos de custeio anual. 

II - A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 diretamente 

ao bolsista. 

III - O aporte anual de recursos de custeio será iniciado no ano de 2014, em data a ser 

posteriormente divulgada pela CAPES. Essa verba destina-se a subsidiar atividades de 

pesquisa do bolsista, tais como a sua participação em eventos como congressos, 

encontros e simpósios. O repasse dos recursos de custeio e as normas de sua utilização 
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acompanham o programa de fomento ao qual o PPG está vinculado (exemplos: PROAP e 

PROEX). 

 

Dos requisitos exigidos dos candidatos à bolsa PNPD 

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos  

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em  

instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro,  

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos 

e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo deste  

Regulamento;  

III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

IV – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:  

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem  

vínculo empregatício;  

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;  

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de  

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.  

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço  

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.  

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem  

prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de  

Pós-Graduação. 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar  

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o  

prazo de vigência da bolsa.  

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o  

estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.  
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Do bolsista exige-se:  

I- elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de  

Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o  

encerramento da respectiva bolsa;  

II– dedicar-se às atividades do projeto;  

III – restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não  

observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior,  

circunstância alheia a sua vontade ou doença grave  devidamente comprovada e  

fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação  

pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

 

Documentos para inscrição 

O candidato deve entregar os seguintes documentos: 

1. Curriculum Lattes atualizado ou, se estrangeiro, currículo com histórico de registro de 

patente e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios 

de mérito acadêmico. 

2. Cópia do Diploma e Histórico Escolar de Doutorado, quando da implementação da 

bolsa. 

3. Carta de anuência do supervisor que deve ser orientador cadastrado no Programa de 

Pós-graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia da FFCLRP/USP. 

4. Duas cartas de recomendação. 

5. Projeto de pesquisa contendo até 10 páginas e versando sobre tema claramente 

colocado dentro das linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Física 

Aplicada à Medicina e Biologia.  

Informações sobre as linhas de pesquisa e orientadores do Programa FAMB podem ser 

encontradas em http://sites.usp.br/famb/orientadores-2/ 

 

Critérios de seleção 

Os inscritos serão avaliados pela Coordenação do Programa, ou por comissão por esta 

designada, levando em conta o mérito acadêmico atestado pelo currículo Lattes do 
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candidato e do supervisor, pelo projeto de pesquisa e demais documentos apresentados 

na inscrição. 

 

Local de inscrição 

As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail famb@ffclrp.usp.br ou 

entregues diretamente na Secretaria do Programa de Pós-graduação FAMB, no 

Departamento de Física da FFCLRP/USP, de segunda a sexta-feira, das 14:00 às 17:00 

horas (conforme endereço de contato abaixo). 

 

Cronograma 

26/08/2016 - Divulgação do processo de seleção 

01/09/2016 - Início das inscrições 

09/09/2016 - Término das inscrições 

26/09/2016 - Divulgação do resultado final na página do Programa FAMB 

http://sites.usp.br/famb/ 

27/09/2016 – Apresentação de recurso até 17 horas 

 

Disposições finais: início das atividades será 03/10/2016. Demais informações 

referentes ao Programa Nacional de Pós-Doutorado podem ser obtidas no site 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes, especificamente na 

portaria CAPES nº. 86/2013.  

 

Contato:  

Telefone: +55 (16) 3315-3693 

Email: famb@ffclrp.usp.br 

Secretária: Nilza Marina Leone Marino / Email: nilzam@ffclrp.usp.br 

Endereço: Departamento de Física 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Av. Bandeirantes, 3900  

CEP 14040-901 Ribeirão Preto - SP 


