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1. FINALIDADE
O processo de seleção tem como finalidade o preenchimento de 01 (uma) vaga de
bolsista de Pós-Doutorado concedida pelo Programa Nacional de Pós-doutoramento
(PNPD), nos termos da Portaria Nº 086 de 03 de julho de 2013 para atuar em atividades
de Pesquisa e Docência. O presente edital apresenta todos os procedimentos relativos
ao processo seletivo, nas áreas de concentração Química Analítica, Química
Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química, do Programa de Pós-Graduação em
Química da Universidade Federal de Ouro Preto – PPGQUIM-UFOP, para ingresso no
ano de 2018.

2. PÚBLICO ALVO
O candidato deve possuir:
a) título de Doutor em Química ou Ciências Farmacêuticas ou Física ou Ciências ou
Engenharia de Materiais ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Química ou áreas
afins. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado
pelo PPGQUIM-UFOP;
b) conhecimentos sólidos na redação científica de projetos e artigos (em inglês);
c) dedicação integral e exclusiva às atividades do projeto;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;
f) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário);
g) não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada;
h) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 05 (cinco) anos, quando da implementação
da bolsa, estando de posse do seu diploma.
Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção, referendada pelo
Colegiado do PPGQUIM-UFOP.

3. INSCRIÇÕES

3.1. MODALIDADE DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas pelo correio eletrônico (e-mail) junto à
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal
de Ouro Preto (ppgquimica@iceb.ufop.br).

3.2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas entre os dias 09/04/2018 a 25/04/2018. O candidato
receberá comprovante de inscrição no e-mail cadastrado até o dia 26/04/2018.
Caso o candidato não receba o comprovante de inscrição, deverá entrar em contato
com o Programa até dia 27/04/2018 informando a situação. As inscrições
homologadas serão divulgadas no dia 30/04/2018.

3.3. DOCUMENTAÇÃO
Os documentos listados abaixo deverão ser enviados em formato digital (pdf) para
o e-mail: ppgquimica@iceb.ufop.br. O assunto da mensagem deve ser “Inscrição –
PNPD – nome completo do candidato”.

(a) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa de tese, ou
declaração do Programa atestando a defesa da tese);
(b) Currículo Lattes atualizado ou equivalente em caso de estrangeiro conforme
anexo da Portaria CAPES nº 086 de 03 de julho de 2013 disponível em:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_R
egulamento_PNPD.pdf;
(c) Projeto de Pesquisa.

4. DAS VAGAS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
Este edital destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista de PósDoutorado para:


Atuar na área de Química Inorgânica e/ou Química Orgânica e/ou FísicoQuímica e/ou Química Analítica;



Caso haja compatibilidade de interesse, coorientar Mestrandos do PPGQUIM;



Contribuir com o desenvolvimento dos projetos, disciplinas e outras atividades
de pesquisa coordenadas pelo professor ao qual será vinculado.
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Encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento
da respectiva bolsa para o PPGQUIM.

5. DA COMISSÃO EXAMINADORA
A comissão examinadora será constituída por 03 (três) membros do PPGQUIM, definida
pelo Colegiado do Programa. Os nomes dos componentes da comissão examinadora
serão divulgados no site e na secretaria do PPGQUIM no dia 30 de abril de 2018. Em
caso de parentesco ou qualquer outro tipo de relação que possa colocar sob suspeição
qualquer um dos membros da comissão examinadora, o candidato deverá informar por
e-mail à coordenação do PPGQUIM (ppgquimica@iceb.ufop.br) até o dia 02 de maio
de 2018.
6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
O processo de seleção será realizado em 02 (duas) etapas. No dia e horário da
realização da Primeira Etapa, será realizado sorteio público para definir a ordem de
apresentação dos candidatos. O candidato deverá apresentar cópia simples do
Currículo Lattes com documentação comprobatória de seu conteúdo.


Primeira etapa - Projeto de Pesquisa: Consistirá na apresentação oral de 20
minutos a respeito do projeto de pesquisa. Após cada apresentação, os
examinadores poderão arguir o candidato. Na avaliação do projeto de pesquisa,
cada examinador atribuirá a sua nota ao candidato, na escala de 0,0 (zero) a
10,0 (dez), conforme critérios definidos pelo barema em anexo deste edital. Para
apresentação o candidato terá à disposição um projetor com saída modelo VGA
e um quadro negro. Recomenda-se que o candidato leve o próprio computador
com saída de vídeo compatível com modelo citado acima.



Segunda etapa - Exame de Currículo: Consistirá no julgamento do Currículo do
candidato, devidamente comprovado, pela Comissão Examinadora. Nesta
etapa, serão avaliadas as atividades de pesquisa e científica relevantes para a
área do processo seletivo, a partir de 2013, inclusive. Não serão pontuadas as
atividades

descritas

e

não

comprovadas.

Os

avaliadores

atribuirão

conjuntamente notas aos candidatos, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
conforme barema apresentado em anexo deste edital. O currículo do candidato
que possuir maior número de pontos receberá nota 10,0 (dez) e as notas dos
outros candidatos serão normalizadas em função da pontuação máxima.
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O candidato com o melhor desempenho, preenchendo os requisitos necessários, e
que obtiver a maior pontuação final atribuída pela Comissão Examinadora, de
acordo com o Quadro de Critérios de Análise e Julgamento, será indicado para
receber uma bolsa PNPD. A primeira etapa é de caráter eliminatório e classificatório
com nota de corte 7,0 (sete). A segunda etapa é de caráter classificatório.

Item

Critérios de Análise e Julgamento

I

Apresentação oral do projeto de pesquisa

II

Avaliação do currículo

Nota Final

Nota

Soma dos Itens I e II

7. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

7.1. LOCAL
As etapas do processo de seleção serão realizadas no dia 04 de maio de 2018 na
sala de seminários do Programa de Pós Graduação em Química, localizada no
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), Bloco II, piso superior, n° 59, da
Universidade Federal de Ouro Preto – campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto –
MG. As etapas serão realizadas segundo o cronograma:

Processo de Seleção

Horário

Primeira etapa

Apresentação do Projeto de Pesquisa
e Arguição

Segunda etapa

Exame de Currículo

09:00h

Após a primeira etapa

8. DIVULGAÇÂO DOS RESULTADOS

8.1. RESULTADO PRELIMINAR
A listagem com o resultado preliminar do processo seletivo será divulgada em até
05 (cinco) dias uteis após a realização das etapas no site e na secretaria do
PPGQUIM. Ocorrendo empate, dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao
candidato de maior idade. O candidato terá prazo de 02 (dois) dias uteis após a
divulgação para interposição de recursos, desde que apresente no e-mail ou na
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secretaria do PPGQUIM justificativa fundamentada e impessoal. Os recursos serão
analisados pela Comissão de Seleção e serão divulgados no site do PPGQUIM.

8.2. RESULTADO FINAL
A listagem com o resultado final do processo seletivo será divulgada até 02 (dois)
dias uteis do prazo para interposição de recursos do resultado preliminar no site e
na Secretaria do PPGQUIM.

9. DA BOLSA
O período de duração da bolsa será de 12 (doze) meses, podendo ser renovada
anualmente a critério do colegiado até atingir o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais e será paga diretamente
ao bolsista pela CAPES, de acordo com a disponibilidade.

10. CRONOGRAMA
Divulgação do edital

09/04/2018

www.ppgquimica.ufop.br

Inscrição

Até 25/04/2018

ppgquimica@iceb.ufop.br

Divulgação das inscrições
homologadas

30/04/2018

www.ppgquimica.ufop.br

Definição da Comissão Julgadora

30/04/2018

www.ppgquimica.ufop.br

Prazo para recurso da Comissão
Julgadora

02/05/2018

ppgquimica@iceb.ufop.br

Processo de Seleção

04/05/2018

Sala de Seminários do PPGQUIM
– ICEB - Campus Ouro Preto

Divulgação dos resultados
preliminares

Em até 05 dias úteis

www.ppgquimica.ufop.br

Prazo para recurso dos
resultados

02 dias úteis após
divulgação dos resultados

Secretaria do programa

Divulgação do resultado final

Após prazo para recursos

www.ppgquimica.ufop.br

Início das atividades

Maio / 2018

-

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Química/UFOP.
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 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, os editais complementares
ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pelo PPGQUIM.
 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção,
referendada pelo Colegiado do Programa.

12. ENDEREÇO E CONTATO
Programa de Pós-Graduação em Química – PPGQUIM
Universidade Federal de Ouro Preto – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas
Departamento de Química – Campus Universitário Morro do Cruzeiro
Ouro Preto, MG
CEP 35400-000
Home-page: http://www.ppgquimica.ufop.br
E-mail: ppgquimica@iceb.ufop.br

Ouro Preto, 05 de abril de 2018

Prof. Dr. Humberto Vieira Fajardo
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química
Departamento de Química / Universidade Federal de Ouro Preto
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ANEXO I: BAREMA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E
ARGUIÇÃO

Discriminação

Relevância do Projeto

Pontuação

Nota

Máxima

Atribuída

2,0

Mérito: Clareza dos objetivos gerais e específicos
Adequação da metodologia proposta
Fundamentação conceitual ou empírica e domínio do

3,0

conteúdo
Viabilidade e exequibilidade no contexto da UFOP e na
área do concurso

2,0

Qualidade das respostas na arguição

3,0

Total de Pontos

10,0
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ANEXO II: BAREMA – EXAME DE CURRÍCULO

Discriminação

Pontuação

Nota Atribuída

Artigo científico
Periódico Qualis A1-Química

10/artigo

Periódico Qualis A2-Química

08/artigo

Periódico Qualis B1-Química

05/artigo

Periódico Qualis B2-Química

03/artigo

Total de Pontos
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