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Programa de Pós-Graduação em Biociências  

 
 

Edital 02/2019 - PPG Biociências 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES)  
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPG Biociências) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) torna pública a abertura do edital para seleção de 01 (um/a) bolsista em nível de 
Pós-Doutorado para provimento imediato. 

 
A bolsa de Pós-Doutorado será implementada no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD) da Coordenação  de  Aperfeiçoamento de  Pessoal  de  Nível  Superior (CAPES), o qual -  em 
conformidade com a Portaria CAPES Nº 086, de 03 de março de 2013, e com a Resolução Nº 04, de 25 de 
março de 2011, do Conselho Universitário (CONSUNI) da UFBA - visa: 
 
I – promover a realização de estudos 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. 
 
1. REQUISITOS DO/A CANDIDATO/A 
 
1.1. Possuir título de doutor/a quando da implementação da bolsa, obtido em curso avaliado pela CAPES e 

reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ter 
equivalência e validação em instituição brasileira reconhecida pelo MEC; 

1.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro/a, currículo com 
histórico de registro de publicação de trabalhos científicos de impacto e/ou prêmios de mérito 
acadêmico; 

1.3. Não ser aposentado/a ou estar em situação equiparada; 
1.4. Atender a uma das seguintes modalidades: 
a) ser brasileiro/a ou estrangeiro/a residente no Brasil, portador/a de visto temporário, sem vínculo 
empregatício; 
b) ser estrangeiro/a, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) ser docente ou pesquisador/a no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior 
ou instituições públicas de pesquisa; 
 
§1º O/a candidato/a estrangeiro/a residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior 
no momento da submissão da candidatura; 
 
§2º Professores/as substitutos/as poderão ser aprovados/as sem prejuízo de suas atividades de docência, 
após análise e autorização da comissão de seleção do PPG BIOCIÊNCIAS; 
 
§3º Os/as candidatos/as aprovados/as com vinculo empregatício deverão apresentar comprovação de 
afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa; 



Edital de abertura nº. 02/2019 – PPG Biociências                                                               Página     2 

 
1.5. Não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo 

empregatício. 
 
1.6. Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades no PPG BIOCIÊNCIAS/UFBA. 

 
 

 
2. INSCRIÇÕES 
 
Para se inscrever no processo de seleção, as/os candidatas/os deverão apresentar diretamente na 
secretaria do Programa, entre os dias 10/04 a 30/04 (Horário 08:00 as 17:00h), os seguintes documentos: 
 
a) Cópia da carteira de identidade; 
b) Cópia do CPF; 
c) Cópia do diploma de doutor;  
d) Formulário preenchido 
e) Carta manifestando e justificando o interesse pela bolsa, bem como o conhecimento da exigência de 
dedicação exclusiva e em tempo integral às atividades do PNPD;  
f) Curriculum vitae no formato CNPq/Plataforma Lattes documentado;  
g) Projeto de pesquisa compatível com uma das linhas de pesquisa do PPG BIOCIÊNCIAS. 
 
3. PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. A seleção será realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2019 por uma comissão formada por três 
docentes do PPG BIOCIÊNCIAS irá analisar e avaliar a documentação apresentada; 
 
3.2. Critérios de Avaliação. Serão considerados: 
a) Avaliação de Curriculum vitae: Serão avaliados a experiência no ensino em nível de graduação e 
pós-graduação com destaque a capacidade de trabalho em grupos interdisciplinares; produção científica 
nos últimos cinco anos com destaque a capacidade de redação em co-autoria; participação e coordenação 
de projetos de extensão; participação em intercâmbios institucionais e orientações e com destaque a 
capacidade de co-orientações acadêmicas. Os currículos serão pontuados e uma nota de 0 (zero) a 10,0 
(dez) será calculada com base em regra de três, em que a maior pontuação receberá nota 10,0 (dez), com 
peso 2; 
 
b) Avaliação do Projeto de pesquisa: O projeto será avaliado quanto a obediência aos princípios 
fundamentais do método científico; à aderência temática à linha de pesquisa em Biociências; à 
problematização interdisciplinar do objeto de pesquisa; com destaque à possibilidade de diálogo/integração 
com um ou mais projetos em desenvolvimento no PPG BIOCIÊNCIAS (0 a 10,0 pontos, peso 3); 
 
3.3. A nota final será calculada com base na média ponderada das duas avaliações, especificadas, 
sendo 7,0 (sete) a nota mínima para aprovação. 
 
3. RESULTADO 
3.1. O resultado preliminar será divulgado até o dia 14 de maio de 2019, no site do PPG BIOCIÊNCIAS; 
3.2. O prazo para recurso é de 24 horas a partir da divulgação do resultado; 
3.3. Publicação do resultado final: 20/05/2019 
3.4. A seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, contada a 
partir da data de sua publicação, e os candidatos aprovados a partir da segunda colocação constituirão 
cadastro de reserva para o caso de surgirem novas vagas para bolsas vinculadas ao PNPD e destinadas ao 
PPG BIOCIÊNCIAS. 
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4. COMPROMISSOS DO/A BOLSISTA 
 
a. Não acumular a bolsa com outras bolsas concedidas por qualquer agência de fomento; 
b. Abrir conta corrente no Banco do Brasil para a implementação da bolsa; 
c. Apresentar os documentos comprobatórios do currículo Lattes no momento que tomar posse; 
d. Apresentar Plano de Trabalho de Estágio pós-doutoral, em acordo com o professor/a supervisor/a 
designado pelo PPG BIOCIÊNCIAS, para aprovação na CPG; 
e. Desenvolver pesquisa relevante de qualidade reconhecida nacional e/ou internacionalmente no 
campo da Biociências, apresentando seus resultados em veículos qualificados; 
f. Participar de atividades ensino, orientação ou co-orientação, na graduação e na pós-graduação; 
g. Participar das atividades acadêmicas do PPG BIOCIÊNCIAS; 
h. Apresentar à CPG relatório anual das atividades desenvolvidas em conformidade com o Plano de 
Trabalho apresentado; 
i. Avisar com 30 dias de antecedência o desligamento do Programa. 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1 Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de Seleção. 
 
5.2.O/a candidato/a selecionado/a em primeiro lugar deverá enviar imediatamente via e- mail os dados 
bancários do Banco do Brasil e o número do CPF. Apresentação ao programa deverá ocorrer dentro de 15 
dias após a divulgação do resultado. 
 
 
 
 
Vitória da Conquista, 09 de Abril de 2019.  
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Lucas Miranda Marques 
Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Biociências 
 

ANEXO 01 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CALENDÁRIO RESUMIDO 
 

- Período de Inscrição: 10/04 a 30/04 (Horário 08:00 as 17:00h) 

- Homologação das inscrições: 06/05/2019. 

- Avaliação do Curriculum vitae e do projeto de pesquisa: 09 e 10/05/2019. 

- Homologação preliminar do resultado: até 14/05/2019. 

- Prazo para interpor recurso à homologação preliminar do resultado: 24 horas a partir da divulgação do resultado. 

- Divulgação do resultado final: 20/05/2019. 
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PNPD PPG BIOCIÊNCIAS 
 

Nome  

Nacionalidade  Data de Nascimento  

Naturalidade  Estado  Estado Civil  

Diplomado em  Ano  

Instituição  

Carteira de Identidade nº  Órgão Emissor  UF  Data de Emissão  

Título de Eleitor nº  Zona  Seção  

CPF  Carteira de Reservista nº  

Nome da Mãe  

Nome do Pai  

Endereço completo  

CEP  Cidade  Estado  

Tel. Residencial  Tel. Celular  

Fax  E-mail  

Informações para o Relatório CAPES (Uso exclusivo da Secretaria da Pós-Graduação) 

Docente ?               Não                    Sim, da UFBA                      de outra IES no país                     de IES estrangeira  

Não Docente:                 Egresso da UFBA                          Egresso de outras IES no país                                   Egresso de IES estrangeira 

 

  
          ....................................................................... .........          /.  ....../...... 
                   Assinatura do candidato                                                          data  
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ANEXO 02 
 

MODELO DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO 
Anteprojeto: Máximo de 15 páginas (incluídas capa, sumário e referências), fonte 12, Arial, espaço 1,5, 
papel formato A4, margens superior 3 cm, inferior 2,0 cm; esquerda 3,0 cm e direita 2,0 cm. 
 
CAPA nome, título do anteprojeto, linha de pesquisa escolhida. 
 
RESUMO (máximo 200 palavras) • Descrever de forma concisa, clara e objetiva os pontos relevantes do 
trabalho: problemática, hipótese do trabalho, método/metodologia, estatística, resultados esperados. Não é 
necessário incluir estas palavras no texto do resumo. • Sugere-se incluir elementos que auxiliem o leitor a 
compreender os detalhes fundamentais e a abrangência do projeto. • O resumo deve ser um único parágrafo. 
• Incluir até 6 palavras-chave no fim do resumo.  
 
INTRODUÇÃO (máximo 500 palavras) • Apresentar de forma clara o tema ou objeto de estudo, fornecendo 
uma visão geral da pesquisa a ser realizada.  
 
JUSTIFICATIVA (máximo de 500 palavras) • Nessa parte o pesquisador trata da relevância ou importância 
e oportunidade da pesquisa no contexto atual. • Apresentar as razões de ordem teórica e, ou prática que 
justificam a pesquisa indicando as hipóteses do trabalho que levarão a construção dos objetivos a serem 
atingidos.  
 
OBJETIVO GERAL (máximo de 50 palavras) • Descrever na forma de um parágrafo o objetivo geral do 
trabalho baseado na hipótese de trabalho. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (máximo de 300 palavras) • Pontuar 
especificamente os objetivos propostos. 
 
METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS (máximo 3000 palavras) • Metodologia a ser empregada, 
explicitando as técnicas que serão usadas no desenvolvimento do projeto. • Descrever o delineamento da 
pesquisa (experimental, estudo de caso, dentre outras). • Definir o plano de amostragem (tipo, tamanho, 
formas de composição da amostra), coleta de dados (questionários, formulários, etc.), análise dos dados, 
etc. • Apresentar em seqüência cronológica a realização do trabalho.  
 
VIABILIDADE (máximo 500 palavras) • Descrever de forma clara e sucinta a viabilidade técnica do projeto. 
Descrever se existe disponível no PPG Biociências a infraestrutura (equipamentos e reagentes) necessária 
a realização do projeto. Apresentar a origem dos recursos financeiros que permitirão o desenvolvimento do 
projeto. Indicar se existe parceria com outras Instituições que viabilizam o desenvolvimento do projeto. Em 
caso afirmativo para a existência de parcerias, anexar ao projeto carta de comprometimento do pesquisador 
responsável pela parceria, indicando quais as etapas do trabalho serão realizadas sob sua responsabilidade.  
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
Em formato de tabela, listar as atividades que deverão ser realizadas a cada mês durante o período de dois 
anos referente ao mestrado. 
 
ORÇAMENTO GERAL 
 • Neste item deve-se incluir as despesas referentes a CUSTEIO e a CAPITAL que são necessários para o 
desenvolvimento do Projeto de Dissertação, mesmo que eles já existam no local de execução do mesmo. • 
Refere-se a CUSTEIO todo material de consumo que será utilizado durante o Projeto de Dissertação, 
previsão de uso em 24 meses. • Refere-se a CAPITAL todo equipamento que existe no laboratório ou que 
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necessita ser adquirido para a realização do Projeto de Dissertação. • O discente deverá ter uma previsão 
aproximada de uso para conhecer os custos de realização do seu Projeto de Dissertação 
 
REFERÊNCIAS  
• Listar as referências citadas no texto. • Pode-se nas referencias bibliográficas utilizar a citação dos autores 
no corpo do texto e citá-los em ordem em que aparecem no texto ou em ordem alfabética. Utilizar as normas 
da ABNT. • Manter um ÚNICO estilo de referência adotado ao longo do texto todo.  
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ANEXO 03 
 

BAREMA 01 – ANTEPROJETO 

 
 
 
 

Tópicos Pontuação 
Máxima 

Nota Atribuída 

Contextualização do objeto de estudo 10  

Coerência interna entre introdução, 
justificativa, objetivo, métodos e 
estatística 

15  

Objetividade da redação e adequação 
às normas gramaticais vigentes 

10  

Complexidade do objeto de pesquisa, 
compatível com o curso de mestrado 

10  

Alinhamento da proposta do projeto 
com a linha de pesquisa e área 
temática do edital 

15  

 Relevância do tema abordado 10  

Originalidade da proposta 10  

Financiamento e Infraestrutura 
compatível com desenvolvimento do 
projeto 

20  
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BAREMA  02 – AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
 

Atividades: produções científicas, técnicas e ou artísticas – pontuação máxima 40 pontos 
 

DISCRIMINAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Por unidade Obtido Total 

Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou 
seminário, publicada nos anais do evento 

Regional   3,0 
Nacional   4,0 
Internac.   6,0 

    

Pesquisa (projetos e participação em projetos) 
3,0 
 

    

Debatedor ou coordenador em mesas ou painéis de 
eventos 

Regional   1,0 
Nacional   2,0 
Internac.   3,0 

    

Comunicação em congresso, simpósio ou seminário 
publicada nos anais do evento  

Regional   1,0 
Nacional   2,0 
Internac.   3,0 

  
 

  

Patentes relativas a produtos, materiais ou processos  5,0   

Bolsa de iniciação científica concedida por órgão 
governamental ou não governamental 

10,0 (por ano)     

Iniciação científica - voluntário  8,0 (por ano)   

Produção de material audiovisual (com registro) 5,0     

Produção de material audiovisual (sem registro) 3,0   

Exposição ou direção (artística) na área específica 5,0     

Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico 
indexado  

10,0   

Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico não 
indexado  

5,0     

Livro publicado na área (autoria) 20,0     

Livro publicado na área (co-autoria) 16,0   

Livro publicado em área correlata (autoria) 14,0     

Livro publicado em área correlata (co-autoria) 10,0   

Livro (organização ou coordenação) 8,0     

Livro (tradução) 8,0     

Capítulo de livro na área (autoria) 10,0     

Capítulo de livro em área correlata (autoria) 6,0     

Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódicos e 
boletins institucionais 

2,0     

Obra premiada na área  10,0     

Total parcial  

Aproveitados  

 Excedentes    
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Atividades didáticas – pontuação máxima: 30 pontos 
 

DISCRIMINAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Por unidade Obtido  Total 

Docência no ensino superior:      

Na área (por disciplina - cada semestre) 10,0     

Em outras áreas (cada semestre) 5,0      

Monitoria em qualquer área (por semestre) 1,0     

Docência na educação básica:       

Na área (cada semestre) 4,0     

Em outras áreas (cada semestre) 2,0     

Orientação - concluída       

Monografia “lato sensu” (por orientação) 4,0     

Monografia final do curso de graduação (por orientação)  2,0     

Iniciação científica  (por orientação) 2,0     

Participação em bancas         

Bancas de graduação 2,0     

Bancas de pós-graduação 3,0   

Banca examinadora de seleção  4,0     

Banca examinadora de concurso  6,0     

  
 
 Continuação... 

Cargos de administração acadêmica:       
Diretor ou chefe de departamento, diretor de Centro, 
Instituto ou Faculdade (por ano) 

6,0     

Diretor ou vice-diretor de Escola de Ensino Médio ou 
Fundamental (por ano) 

3,0   

Extensão       

Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a 
seis meses (por ação) 

4,0     

Colaboração em ação de extensão, igual ou superior a 
seis meses (por ação) 

2,0     

Coordenação de ação de extensão, inferior a seis meses 
(por ação) 

2,0     

Colaboração em ações de extensão, inferior a seis 
meses (por ação) 

1,0     

Curso de extensão (docência) acima de 20 horas (por 
curso) 

3,0     

Curso de extensão (docência) de 06 a 20 horas (por 
curso) 

1,0   

Bolsa de extensão   1,0 
(por semestre) 

  

Voluntário em projeto de extensão   0,8 
(por semestre) 

  

Total parcial  

Aproveitados  

 Excedentes   

  
Atividades profissionais, aperfeiçoamentos e aprovações – pontuação máxima: 30 pontos 
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DISCRIMINAÇÃO 
  

PONTUAÇÃO 

Por unidade Obtido  Total 

Participação em cursos    

Com menos de 20 horas (por curso) 0,5     

De 20 a 39 horas (por curso) 1,0     

De 40 a 120 horas (por curso) 2,0     

Com mais de 120 horas (por curso) 3,0     

Participação em congressos, seminários, simpósios e 
encontros 

0,5     
 

Exercício profissional -  estágios    

Exercício profissional na área específica (cada ano) 7,0     

Estágio não obrigatório na área específica (mais de 120 
horas) 

6,0   
  

Estágio não obrigatório na área específica (até 120 horas) 2,0     

 
 
 Continuação... 

Aprovação em concurso público:       

Na área educacional em nível superior 10,0     

Na área profissional 8,0     

Na área educacional em outros níveis 4,0     

Aprovação em seleção pública:       

Na área educacional em nível superior 4,0     

Na área profissional 3,0     

Na área educacional em outros níveis 2,0     

Total parcial  

Aproveitados  

 Excedentes    

 
Obs.. O somatório dos pontos aproveitados não pode ultrapassar 100 pontos.  
 
 
Vitória da Conquista,  _____ de ________________ de _________ 
  
 
COMISSÃO EXAMINADORA 
  
 
______________________    ______________________ ____________________ 

Examinador(a)                         Examinador(a)   Examinador(a)
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