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SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA UMA BOLSA DO  

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO – PNPD  

 

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Biologia Celular da 

Universidade Federal de Minas Gerais informa que estão abertas as 

inscrições para o preenchimento de 01 (uma) vaga do Programa Nacional de 

Pós‐Doutorado (PNPD) da CAPES na área de “Biologia Celular”. A bolsa terá 

validade de 12 meses, renovável por mais 12 meses.  

I. Requisitos para o candidato à bolsa:  

O candidato a ser incluído no projeto aprovado e ser beneficiado com a bolsa 

do PNPD deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, será concedido um 

prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para que o mesmo decida pela 

opção de obter visto permanente no País;  

b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

e) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário);  

f) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da 

implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme 

dispositivo legal;  

g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes.  



h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja 

aprovada a sua candidatura pela CAPES.  

II. Período de inscrição:  

20/08/2018 a 31/08/2018  

III . Inscrições:  

As inscrições deverão ser entregues diretamente na Secretaria do Programa 

de Pós‐Graduação em Biologia Celular, bloco J3, sala 258 do ICB, UFMG.  

IV . Documentos necessários:  

a) Cópia do diploma ou do certificado de defesa de tese de doutorado do 

candidato à bolsa, obtido em Programa de Pós-Graduação credenciado 

pela CAPES.  

b) Cópia do histórico escolar do doutorado. 

c) Cópia da carteira de identidade e do CPF. 

d) Comprovante de quitação com o serviço eleitoral.  

e) Cópia do Currículo Lattes atualizado.  

f) Carta explicitando o interesse em participar do projeto PNPD, com 

descrição de suas qualificações para a execução do projeto. A carta deverá 

conter o nome do candidato, telefone de contato e e-mail, juntamente 

com sua assinatura e do orientador no PPG BioCel.  

g) Projeto de pesquisa  

V . Critérios de seleção:  

a) Análise do currículo do candidato; 

b) Análise da carta de interesse do candidato; 

c) Análise de projeto de pesquisa; 

d) Apresentação de projeto com entrevista do candidato; 

VI. O perfil desejado será o de candidatos que executem o trabalho 

experimental de forma plena e com grande habilidade de trabalhar em 

equipe. 



VII. Data da seleção:  

será divulgada posteriormente por e‐mail aos candidatos.  

VIII . Divulgação dos resultados:  

O resultado final da seleção será divulgado na homepage do Programa 

(www.pgbiologiacelular.icb.ufmg.br) e/ou por correio eletrônico até dois dias 

após o processo de seleção.  

IX . Indicação do candidato selecionado:  

A indicação do candidato selecionado, juntamente com sua documentação, 

deverá ser encaminhada para a CAPES até o dia 5 dias úteis após o processo 

seletivo, pelo Coordenador do PPG BioCel.  

 


