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Florianópolis, 14 de agosto de 2012. 

 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS DOUTORADO 
BOLSA PNPD-CNPQ 

 
I - Informações gerais: 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade 

Federal de Santa Catarina faz saber que, no período de 14 de agosto a 09 de setembro 

de 2012, estarão abertas as inscrições para o processo de seleção e admissão ao 

Programa, de um pós-doutor para o desenvolvimento do projeto intitulado 

“Biodiversidade de artrópodes terrestres e aquáticos em diferentes gradientes 

ambientais da Mata Atlântica do Estado de Santa Catarina”, aprovado no edital de 

No 001/2010 MEC/CAPES/PNPD, sob a coordenação da Dra. Malva Isabel Medina 

Hernández. 

 

II - Requisitos do bolsista: 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País. No caso de candidato 

estrangeiro, este deverá estar, no momento da implementação da bolsa, em situação 

regular no País; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) possuir em seu currículo Lattes qualificações que demonstrem capacitação 

suficiente para desenvolver o projeto; 

d) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

e) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 

f) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 

g) não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada; 

h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua 

candidatura pela respectiva agência; 

i) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da 

implementação da bolsa, estando de posse do seu diploma. Em caso de diploma obtido 
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em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme 

dispositivo legal; 

j) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 

 

III - Inscrições: 

A inscrição para o Processo de Seleção da vaga de Pós Doutor deverá ser feita 

por e-mail, mediante envio de documentação descrita a seguir: 

a) carta de intenções (máximo 2 páginas) com justificativa de seu pleito à bolsa, 

indicando como a sua área de formação pode contribuir na execução da proposta 

(documento anexo), explicando também em quais disciplinas optativas e obrigatórias 

pode contribuir, bem como encaminhando proposta(s) de disciplina(s) a ser(em) 

oferecidas junto ao programa (título, ementa, carga horária e no máximo 4 referências 

bibliográficas); 

b) currículo lattes atualizado 

 

As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail poseco@ccb.ufsc.br com 

cópia para a Dra Malva Isabel Medina Hernández (malva.medina@ufsc.br).  

 

IV – Perfil do bolsista: 

 

O bolsista selecionado deverá ser capaz de transitar entre as distintas linhas de 

atuação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGE), e contribuir de forma 

diferenciada em sua área específica. Neste contexto, o pesquisador deve ter experiência 

na área de ecologia das comunidades de macroinvertebrados aquáticos 

(preferencialmente em insetos aquáticos) ou bem na área de ecologia de comunidades 

de artrópodes terrestres (preferencialmente em insetos). O bolsista deve demonstrar que 

tem perfil para a pesquisa e docência através da participação em disciplinas e 

orientação, pelo menos de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação ou Iniciação 

Científica, e da participação em projetos de pesquisa. 
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V - Critérios adotados para a seleção do bolsista: 

a) adequação dos candidatos ao presente edital (CAPES/CNPq - PNPD/2010);  

b) currículo e produção científica dos bolsistas na área do projeto; 

c) importância estratégica para o Programa de Pós-graduação em Ecologia (PPGE); 

d) inserção e contribuições reais e potenciais para o projeto; 

e) colaborações já existentes e potenciais com docentes das linhas de pesquisa do 

PPGE; 

f) potencial para colaboração em disciplinas ofertadas pelo PPGE; 

g) possibilidades de atuação em atividades de extensão. 

 

Os candidatos pré-selecionados serão convocados para uma entrevista com a 

Comissão de Seleção no dia 12/09/2012. Na pré-seleção, será dado um peso igual para a 

carta de intenções e para o currículo. A entrevista será classificatória. 

 

VI - Maiores Informações: 

Dra. Malva Isabel Medina Hernández 

Centro de Ciências Biológicas - Depto. Ecologia e Zoologia - UFSC 

Florianópolis, Santa Catarina. CEP: 88010-970 

Tel: (48) 37214735 

e-mail: malva.medina@ufsc.br 

http://lecota.paginas.ufsc.br/ 

 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

Profa. Natália Hanazaki 
Coordenadora do PPGE-UFSC 


