
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAI
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

EDITAL PARA VAGA DE BOLSA PNPD

O Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de Goiás, Regional

Jatai,  está  recebendo  inscrições  de  candidatos  para  preenchimento  de  1  (uma)  vaga  para

bolsista  de  Pós-Doutorado  do  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  (PNPD)  da

CAPES/MEC, para desenvolvimento de pesquisas na área de concentração ORGANIZAÇÃO

DO ESPAÇO NOS DOMÍNIOS DO CERRADO. A bolsa tem valor mensal de R$ 4.100,00

(quatro  mil  e  cem  reais)  a  ser  paga  diretamente  ao  bolsista  pela  CAPES  segundo  as

determinações da Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013, sendo que a sua implementação

está condicionada ao desbloqueio de recursos do PPGGeo, por parte da CAPES.

1 - PERFIL DO CANDIDATO

1.1) Os candidatos deverão ter graduação em Geografia com doutorado em Geografia, em

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

instituição estrangeira, este será analisado pelo Programa de Pós-Graduação. Perfil para atuar

na área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Geografia,  e principalmente,

atender as linhas de pesquisa dos orientadores plenos credenciados do Programa. Também é

exigido do candidato à bolsa do PNPD atender os demais requisitos:

1.2) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País. No caso de candidato estrangeiro, este

deverá estar, no momento da implementação da bolsa PNPD, em situação regular no País;

1.3) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

1.4) Possuir  em seu currículo Lattes qualificações que demonstrem capacitação suficiente

para desenvolver o projeto 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 Art. 5º, inciso II,  da Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES;
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1.5) Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza, no momento da implementação

da bolsa PNPD;

1.6) Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;

1.7) Não ter  vínculo empregatício (celetista ou estatutário);  Se tiver vínculo empregatício

comprovar seu afastamento via portaria da instituição à qual está vinculado;

1.8) Não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada;

1.9)  Estar  apto  a  iniciar  as  atividades  relativas  ao  projeto  tão  logo  seja  aprovada  a  sua

candidatura pela respectiva agência;

1.10) Ter obtido o título de doutor quando da implementação da bolsa, estando de posse do

seu diploma. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o

reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;

1.11)  Ter  seu  currículo  atualizado  e  disponível  na  Plataforma  Lattes  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 Art. 5º, inciso II, da

Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES.

1.13) O candidato poderá se inscrever em uma das seguintes modalidades:

I) Modalidade I: ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário,

sem vínculo empregatício.

II) Modalidade II: ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício.

III)  Modalidade  III:  ser  docente  ou  pesquisador  no  país  com  vínculo  empregatício  em

instituições  de  ensino  superior  ou  instituições  públicas  de  pesquisa,  com  afastamento

comprovado via portaria da instituição de ensino.

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

exterior no momento da submissão da candidatura.

2. INSCRIÇÕES



2.1) As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail (ppggeo.jatai@ufg.br),

no período de 18 de novembro a 02 de dezembro de 2019. 

2.2)  O candidato  deverá  enviar  os  documentos  de  inscrição  em formato  PDF  para  -mail

(ppggeo.jatai@ufg.br) até às 16hs do dia 02 de dezembro de 2019. Indicar no assunto do e-

mail. Inscrição_PNPD_PPGGeo.

2.3) A coordenação do programa não se responsabilizará por solicitações de inscrições via

internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação,

congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que

impossibilitem a transferência de arquivos.

3.DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

3.1) Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos:

I) Formulário de inscrição (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado.

II) Plano de trabalho (Anexo 2), devidamente preenchido e assinado.

III) Quadro de pontuação do Currículo (Anexo 3).

IV) Declaração de dedicação de tempo integral às atividades a serem desenvolvidas durante a

realização do estágio pós-doutoral (deverá ser feita pelo próprio candidato).

V) Curriculum Lattes atualizado e documentado (últimos 5 anos).

VI) Cópia do diploma de doutorado, ou documento que comprove a defesa.

VII) Cópia do RG e CPF para brasileiros.

VIII) Cópia do Certificado de Reservista para pessoas do sexo masculino.

IX) Cópia do Comprovante de votação na última eleição.

X) Cópia do passaporte (para estrangeiros).

XI)  Se  possuir  vínculo  empregatício,  apresentar  documento  oficial  de  anuência  de  suas

atividades  pelo  período  de  tempo  de  realização  do  estágio  pós-doutoral,  emitido  pela

instituição a qual esteja vinculado.
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XII)  Comprovante  de  rendimentos  (contracheque)  –  apenas  para  quem  possuir  vínculo

empregatício.

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

4.1 Constará da avaliação o plano de trabalho e o Curriculum Lattes do candidato.

4.2) No plano de trabalho serão avaliadas a viabilidade e a qualidade do projeto de pesquisa,

sendo atribuída nota de 0 a 100 pontos (Peso 2).

4.3) O curriculum será avaliado de acordo com a pontuação disponibilizada no Anexo 3,

sendo atribuída nota de 0 a 100 pontos (peso 1).

4.4) A nota final será a média aritmética obtida nos itens 4.2 e 4.3.

4.5) O candidato que obtiver pontuação inferior a 50 (cinquenta) pontos será desclassificado

4.6)  Em caso de empate,  como primeiro  critério,  será  considerado a maior  nota  no item

"Publicações" do Anexo 3. Como segundo critério, será classificado o candidato que não tiver

sido bolsista PNPD. Persistindo o empate, terá prioridade o candidato mais velho.

5. RESULTADO

5.1)  O  resultado  preliminar  da  seleção  será  publicado  na  página  do  Programa

(https://posgeo.jatai.ufg.br/) no dia 12 de dezembro de 2019 e deverá indicar a classificação

dos candidatos em ordem decrescente das pontuações obtidas.

5.2)  O  resultado  final  da  seleção  será  publicado  na  página  do  Programa

(https://posgeo.jatai.ufg.br/) no dia 17 de dezembro de 2019.

6. RECURSOS

6.1)  O  candidato  poderá  apresentar  recurso  da  decisão  da  banca  junto  à  Secretaria  do

Programa, devidamente argumentado, no prazo regulamentar de até 24 (vinte e quatro horas)

após a divulgação do resultado preliminar. Não existe formulário próprio para recurso.
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6.2)  A  solicitação  de  recurso  poderá  ser  enviado  para  o  e-mail  ppggeo.jatai@ufg.br

descriminando-a no assunto do e-mail.

6.3) Findo o processo de análise dos recursos, a Comissão de Bolsas publicará o resultado dos

recursos e o resultado final da seleção.

7. DA IMPLEMENTAÇÃO E DURAÇÃO DAS BOLSAS

7.1). A implementação da bolsa depende da disponibilização de recursos de por parte da

CAPES.

7.2)  Os  candidatos  aprovados  na  modalidade  III  deverão  apresentar  comprovação  de

afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da

bolsa.

7.3) Os candidatos aprovados na modalidade III não poderão realizar o estágio pós-doutoral

na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

7.4) A bolsa tem duração de até 12 meses, podendo ser renovada por até 2 períodos de 12

meses cada, conforme decisão do colegiado de Pós-Graduação em Geografia da UFG/REJ,

resolução interna do programa, portaria e resoluções da CAPES.

7.5) A bolsa poderá ser suspensa de acordo com os critérios estabelecidos pelo Art. 15 da

Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 da CAPES.

7.6) A bolsa poderá ser cancelada antes do prazo indicado no item 7.3, se configurada uma

das seguintes situações: a) após recomendação pelo supervisor; b) por decisão fundamentada

da Coordenação do Programa,  em função do descumprimento das atividades previstas no

Plano de Trabalho, com amparo da legislação específica e mediante aviso prévio ao bolsista;

c) conforme resolução interna do programa e critérios estabelecidos no Art. 16 da  Portaria nº.

086 de 03 de julho de 2013 da CAPES.

7.7)  O  bolsista  poderá  ser  substituído  no  âmbito  do  Programa  de  Pós-Graduação  em

Geografia de acordo com os critérios estabelecidos pelo Art. 17 da Portaria nº. 086 de 03 de

julho de 2013 da CAPES.
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1)  Os  casos  omissos  ao  presente  edital  de  seleção  serão  decididos  coordenadoria  do

Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFG/REJ.

8.2. Caso a implementação da bolsa não seja efetivada pela CAPES, os aprovados irão

compor um cadastro reserva, com implementação condicionada ao descongelamento dos

recursos.

9. INFORMAÇÕES

9.1) O estágio de Pós-doutorado será realizado sob supervisão de um pesquisador vinculado

ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFG-REJ, conforme resolução Normativa

002-2018 PPGGEO/UFG/REJ.

9.2)  Em  caso  de  dúvida,  entrar  em  contato  com  o  Coordenação  do  Programa  de  Pós-

Graduação  em  Geografia  da  UFG/REJ,  Profa.  Dra.  Maria  José  Rodrigues

(mariarodrigues@ufg.br),  Prof.  Dr.  Dimas  Moraes  Peixinho  (dimas_peixinho@ufg.br) ou

com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação  em Geografia (ppggeo.jatai@ufg.br) ou

(64) 3606-8264.

Jataí, 29 de outubro de 2019.

_______________________________
Profa. Dra. Maria José Rodrigues

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Geografia
 (UFG / Regional Jataí)
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Anexo 1

Formulário de Solicitação de Bolsa

Nome do Candidato:

Linha de Pesquisa pretendida:

Titulo do plano de trabalho:

Provável Supervisor (pode indicar ate 2 nomes):

Possui Vinculo Empregatício

(     ) Sim (     )Não

Em caso positivo, solicitou afastamento sem
remuneração (     )Sim (     )Não

Assinalar a modalidade de inscrição (ver item 1.12)

(     ) Modalidade I           (     )Modalidade 2            (     )Modalidade IIII

Declaro  estar  ciente  das  normas  expressas  do  edital  PNPD  n°01/2019/PPGGEO  e  da
Portaria n°86/2013/CAPES,e de que não recebo bolsa de qualquer natureza da agência de
fomento à qual submeto esta solicitação:

________________________________                                                                               

          Assinatura do candidato                                      Data: _____/_____/_____

Conferência pelo Programa

(     ) Anexo 1 – Plano de Trabalho

(     )  Anexo 2 -  Quadro  de pontuação do
Curriculum

(     ) Declaração de dedicação integral

(  ) Curriculum Lattes impresso, atualizado e
documentado

(     ) Cópia do diploma de doutorado, ou
documento que comprove a defesa

(   )Cópia  do  RG  e  CPF  (somente  para
brasileiros)

(   ) Cópia do Certificado de Reservista para
pessoas do sexo masculino.

(    ) Cópia do comprovante de votação na
última eleição

(    )  Cópia  do  passaporte  (somente  para
estrangeiros)

(   ) Documento oficial de anuência de suas
atividades  pelo  período  de  tempo  de
realização do Pós-Doutorado

(  )  Comprovante  de  rendimentos
(contracheque) – apenas para quem possua
vínculo empregatício.



OBS: no curriculum pode ser  inserido somente a  primeira  página  de artigos,  capitulo de

livros, desde que conste titulo, nome dos autores, ISSN, ISBN

Homologação: 

          ______________________________                                                           

                   Assinatura do Coordenador                              Data: _____/_____/_____



Anexo 2 - Plano de Trabalho

Nome do Candidato:

Nome do Provável Supervisor: (pode indicar 2 nomes)

Titulo do Plano de Trabalho:

Localização da área de estudo:

Objetivos:

Justificativa:

Procedimentos Metodológicos:

Resultados Esperados: 

Cronograma de Atividades:

Referências:

  

 ______________________________________

                   Assinatura do Candidato                               Data: _____/_____/_____

Obs:  O  plano  de  trabalho  deve  ter  no  máximo  10  laudas,  fonte  Times  New  Roman,

espaçamento 1,5cm, margem esquerda, direita, superior e inferior - 2cm



Anexo 3

Avaliação curricular

Item Número de Pontos Pontuação

Máxima a ser

lançada

Pontuação Pontuação

confirmada

Atividades Profissionais

Professor  -  efetivo

ou  substituto  -

federal, estadual ou

municipal

2 pontos para cada

disciplina  de  64

horas semestrais

20 pontos

Palestra,

conferencia,

organização  de

evento,  minicurso

com  carga  horária

acima de 4horas

1 ponto 10 pontos

Pontuação total que pode ser obtida 30 pontos

Publicações

Patente registrada 10,0  pontos  por

patente

50 pontos

Artigo em periódico

A1

10,0  pontos  por

artigo

50 pontos

Artigo em periódico

A2

8,5  pontos  por

artigo

50 pontos

Artigo em periódico

B1

7,0  pontos  por

artigo

50 pontos

Artigo em periódico

B2

5,5  pontos  por

artigo

50 pontos

Artigo em periódico

B3

4,0  pontos  por

artigo

50 pontos



Artigo em periódico

B4

2,5  pontos  por

artigo

50 pontos

Artigo em periódico

B5

1,0  pontos  por

artigo

50 pontos

Livro  em  editora

com  conselho

editorial

20,0  pontos  por

livro publicado

50 pontos

Organização  de

livro

4,0  por  livro

organizado

50 pontos

Capitulo de livro 7,0  pontos  por

capitulo

50 pontos

Trabalho  completo

em  evento

internacional

2,5  pontos  por

artigo

50 pontos

Trabalho  completo

em evento nacional

1,0 ponto por artigo 50 pontos

Pontuação total que pode ser obtida 50 pontos

Orientações

Orientação  de

Doutorado

10  pontos  por

orientação

20 pontos

Orientação  de

mestrado

5  pontos  por

orientação

20 pontos

Orientação  de

especialização

2  pontos  por

orientação

20 pontos

Orientação de TCC,

PIBIC,  PIVIC,

PIBID,

MONITORIA,

EXTENSÃO, PET

1  pontos  por

orientação

20 pontos

Pontuação total que pode ser obtida 20 pontos

Total 100 pontos



OBS: A) Organizadores de livro não poderão solicitar pontuação de capítulo para o mesmo

livro. B) coluna em amarelo será preenchida pela comissão.


