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Florianópolis, 30 de abril de 2015. 
 

EDITAL 03/PPGECO/2015 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE  
PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES 

 
1 - Informações gerais: 

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

de Santa Catarina (PPGECO) faz saber que, no período de 30 de abril a 07 de maio de 2015, 

estarão abertas as inscrições para o processo de seleção e admissão ao Programa de um 

bolsista de pós-doutorado. O principal objetivo do Programa é selecionar um doutor com 

experiência em Ecologia Marinha, que ofereça apoio na disciplina de Ecologia de Campo, 

assim como ajudar docentes e discentes do Programa em análises de dados, revisão e redação 

de artigos científicos.  

 

2 - Requisitos do bolsista: 

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 

científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V – atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, 

sem vínculo empregatício; 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 

instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, salvo integrantes 

do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, conforme Art. 5º da 

Resolução Normativa nº 36/CUn, de 31 de outubro de 2013, que estabelece as normas 

para a realização do Estágio Pós-Doutoral nesta Universidade. 
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§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, 

sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-

Graduação. 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de 

vigência da bolsa. 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o 

estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 

3 - Inscrições: 

I - 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: (1) como sua área de formação pode contribuir com o Programa, propondo 

atividades em disciplinas existentes ou mesmo novas disciplinas (título, ementa, carga horária 

e no máximo 4 referências bibliográficas); (2) como poderá efetivar o apoio em análises de 

dados e revisão/redação de artigos científicos; (3) e como poderá contribuir com a disciplina 

de Ecologia de Campo. 

b) currículo atualizado 

II - As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail ppgecologia@contato.ufsc.br 

com cópia para o Dr. Fábio Gonçalves Daura Jorge (daura.jorge@ufsc.br) . 

 

4 – Perfil do bolsista: 

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

atuação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGECO, ver informações em 

http://poseco.ufsc.br/o-programa/areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/), e contribuir 

de forma diferenciada dando suporte na análise de dados ecológicos e publicações de artigos 

científicos. O bolsista deve demonstrar que tem perfil para a pesquisa e docência destacando 
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seu histórico de participação em disciplinas e orientações (pelo menos de Trabalhos de 

Conclusão de Curso de Graduação ou Iniciação Científica), além da participação em projetos 

de pesquisa. 

 

5 - Critérios adotados para a seleção do bolsista: 

a) adequação dos candidatos ao presente edital;  

b) currículo e produção científica na área de Ecologia; 

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

d) colaborações já existentes e potenciais com docentes do PPGECO; 

f) potencial para colaboração em disciplinas ofertadas pelo PPGECO; 

g) possibilidades de atuação em atividades de extensão. 

 

6 – Do Cronograma de Seleção: 

a) Inscrições: 30 de abril a 07 de maio de 2015. 

b) Homologação das inscrições e cronograma: Serão publicadas no site do PPGECO 

(http://poseco.ufsc.br) no dia 08/05/2015. 

c) Arguição (poderá ser via Skype) a partir do dia 11/05/2015: Na pré-seleção, será dado 

um peso igual para a carta de intenções e para o currículo. A etapa de arguição será 

classificatória. 

d) Divulgação dos resultados: será dada até um dia após o final das arguições.  

 

7 - Maiores Informações: 

http://poseco.ufsc.br/ 
Centro de Ciências Biológicas - Depto. Ecologia e Zoologia - UFSC 
Florianópolis, Santa Catarina. CEP: 88040-900 
Dr. Fábio Gonçalves Daura Jorge, Tel: (48) 3721-5519 
e-mail: daura.jorge@ufsc.br 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

 


