1. PERFIL DO CANDIDATO
Exige-se do candidato à bolsa PNPD atender aos seguintes requisitos:
a) ser brasileiro ou estrangeiro;
b) possuir experiência em pesquisa em uma das linhas de pesquisa do programa de PósGraduação em Educação em Ciências: Formação de Professores e Ensino aprendizagem;
c) estar apto para dedicar-se exclusiva e presencialmente ao desenvolvimento do projeto e
demais ações do plano de trabalho;
d) não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
e) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br) ou, se estrangeiro, modelo de Currículo (Anexo III da Portaria
CAPES/MEC nº. 86/2013) em que conste histórico de registro de patentes e/ou publicação de
trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico.
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os inscritos serão avaliados e classificados pelo Colegiado do Programa que levará em conta os
seguintes quesitos por ordem de importância:
a) produção acadêmica (aferida via CV), pontuada de acordo com a seguinte tabela:
Estrato da publicação
Pontuação
A1
100
A2
85
B1
70
B2
55
b) o plano de trabalho com viabilidade de desenvolvimento na UESC, além de adequação do
candidato e do plano de trabalho aos objetivos do Programa de Pós-Graduação em Educação
em Ciências;
c) comprovação de interesse do professor supervisor por meio de mensagem eletrônica;
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Documentação exigida para a realização da inscrição:
a) Curriculum Vitae atualizado no formato da plataforma Lattes/CNPq;
b) Fotocópia do Diploma ou certificado de conclusão do Doutorado;
c) Plano de trabalho com a indicação de um supervisor cadastrado no Programa de PósGraduação em Educação em Ciências da UESC;
d) Fotocópia do CPF e documento de identidade.
3.2 Das inscrições por meio de correio eletrônico (e-mail)
Para a inscrição via endereço eletrônico (e-mail), devem ser observadas algumas orientações:
a) Toda a documentação necessária à inscrição deverá estar digitalizada em ótima resolução e,
exclusivamente, em formato PDF;
b) Cada arquivo deverá ser identificado com o nome do candidato e do documento (por
exemplo: FULANO_Currículo Lattes);
c) Este tipo de inscrição está condicionado a uma confirmação da aceitação do recebimento
pela Secretaria do Programa, da completude de informações e da qualidade dos arquivos em
resolução. Deverá o candidato, tão logo informado de quaisquer inadequações, enviar novo email corrigindo o anterior de acordo com as especificações neste item e observando os prazos
da inscrição;

d) Todos os documentos exigidos deverão ser anexados a uma única mensagem eletrônica. A
fragmentação da digitalização dos documentos de inscrição em mais de uma mensagem
eletrônica só será tolerada caso o arquivo PDF exceda o tamanho para o envio por meio de um
único e-mail. Neste caso, os envios devem ser feitos seguidamente no intervalo de, no
máximo, 30 (trinta) minutos um do outro;
e) O arquivo PDF com a documentação deverá ser encaminhado para o endereço de correio
eletrônico: ppgec@uesc.br, com o campo “assunto” preenchido com o nome completo do
candidato em caixa alta, seguido do CPF. As informações devem ser separadas por “vírgula“
(ex. NOME DO CANDIDATO, 012.345.678-00).
3.5 NÃO serão aceitas inscrições, nem envio de documentos pelos correios.
3.6 NÃO haverá cobrança de taxa de inscrição.
4. DAS VAGAS
Será oferecida 01 (uma) vaga para bolsista de Pós-Doutorado do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD) da CAPES/MEC.
5. DA SELEÇÃO
O Processo de Seleção constará de análise do Curriculum Lattes e do Plano de Trabalho.
5.1 O Plano de Trabalho A proposta de plano de trabalho deve se adequar a uma das Linhas de
Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, contendo os seguintes itens:
a) Título;
b) Resumo;
c) Introdução com fundamentação teórica;
d) Objetivos;
e) Metodologia;
f) Plano de análise dos dados;
g) Referências;
h) Cronograma para 12 meses que também contemple atividades no PPGEC: oferecimento de
uma palestra e/ou minicurso nos Seminários Acadêmicos de Ensino de Ciências, o
oferecimento de uma disciplina optativa no PPGEC sob supervisão de um docente do
Programa e submissão de dois (2) artigos em periódicos da área de ensino de ciências Qualis
(A1 a B2).

