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EDITAL PRPG/PPGMET 001-2017
Processo de seleção de candidatos(as) a estágio de Pós-Doutorado no Programa de PósGraduação em Meteorologia da UFCG

O Programa de Pós-Graduação em Meteorologia da UFCG está selecionando candidatos(as)
para a obtenção de bolsa de estudos para o Programa Nacional de Pós-Doutoramento - PNPD CAPES por um período de um ano, podendo haver futuras renovações anuais, mediante análise
de rendimento e disponibilidade de bolsa. O(A) candidato(a) selecionado(a) receberá bolsa
mensal de R$ 4.100,00, observando a resolução UFCG/CSPG nº 06/2016.
1 – Do número de vagas:
Uma vaga.
2 – Da inscrição:
2.1 – Exige-se título de Doutor em Meteorologia ou em área afim.
2.2 – A inscrição pode ser realizada pessoalmente, ou por correspondência ao Programa de PósGraduação em Meteorologia, Secretaria do Curso, no Bloco CL, no Centro de Tecnologia e
Recursos Naturais da UFCG, Campus I, Rua Aprígio Veloso, 882, Bairro Universitário, CEP
58429-900, Campina Grande, PB
2.3 - As inscrições podem ser feitas no período do dia 03 de março de 2017 até 17 de março de
2017, às 17 (dezessete) horas. O programa não se responsabiliza por extravios ou
correspondência que chegue com atraso.
2.4 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação
por ele fornecidas para sua inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
nenhuma hipótese ou a qualquer título após o encerramento do período de inscrição.
3 – Da documentação necessária para a inscrição:
Os interessados devem enviar os seguintes documentos:
3.1 - Formulário de inscrição devidamente preenchido disponível para “download” em
http://www.dca.ufcg.edu.br/posgrad_met/PNPD/InscricaoPOSDOC.doc
3.2 - Cópia do diploma de doutor.
3.3 - Curriculum vitae no formato Lattes atualizado constante na base de dados do CNPq,
acompanhado por documentação comprobatória.
3.4 - Plano de trabalho detalhado contendo o projeto de pesquisa a ser desenvolvido.

4 - Da normatização:
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O estágio de pós-doutorado é regulamentado pela resolução Nº 03/2013 da CSPG da
Universidade Federal de Campina Grande, disponível para “download” em
http://www.ufcg.edu.br/~costa/resolucoes/res_14032013.pdf e pela portaria Nº 086, de 03 de
julho de 2013 da CAPES.
O(A) candidato(a) selecionado(a) com dedicação em tempo integral e dedicação exclusiva
poderá, caso haja disponibilidade, receber bolsa do PNPD desde que satisfaça os critérios de
concessão do órgão financiador e da Comissão de Bolsas do programa observando a resolução
UFCG/CSPG nº 06/2016.
5– Da seleção:
5.1 - A seleção dos inscritos ficará a cargo de uma Comissão de Seleção indicada pelo
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia.
5.2 - A comissão sugerirá o(s) possível(is) supervisor(es), de acordo com a linha do projeto
escolhido.
6 - Da divulgação dos resultados:
Até o dia 29 de março de 2017 o resultado da seleção deverá ser divulgado eletronicamente no
endereço http://www.dca.ufcg.edu.br/posgrad_met/PNPD/AvisosEresultados.html e
encaminhado via e-mail a cada inscrito informando sobre a sua aceitação ou não.
7 - Dos Recursos
Recursos poderão ser interpostos, através do protocolo da UFCG, até 48 horas após a
divulgação do resultado.
8 - Da implementação da bolsa e do início das atividades:
Espera-se poder implementar a bolsa do(a) candidato(a) selecionado(a) a partir de 01 de abril de
2017 quando também se deve dar o início das suas atividades junto ao Programa.

Campina Grande, 03 de março de 2017.
Enio Pereira de Souza
Coordenador do PPGMET
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