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Processo de Seleção para bolsista de Pós-Doutorado  
 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo 
Cruz, Fiocruz (PG-BP) divulga processo de seleção para indicação de candidatos a bolsa de 
Pós-Doutorado no âmbito do Programa PNPD/CAPES (Ofício Circular nº. 1304-69/2014, em 
conformidade com a Portaria CAPES nº. 86/2013), com a finalidade de preencher uma (01) 
vaga e cadastro de reserva, por ordem de classificação dos aprovados. O tempo de vigência 
da bolsa é de até 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. 
 

O PNPD tem por objetivo:   

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. 

Serão considerados candidatos indicados por docentes do PGBP que não apresentem 
pendências com o programa. Os candidatos deverão submeter a documentação 
especificada abaixo, no momento da inscrição, atendendo ao calendário divulgado no final 
desta chamada. 

A seleção constará das seguintes etapas eliminatórias e classificatórias: 

1) Análise das cartas de intenção (eliminatória); 

2) Envio de Formulário de anuência (Anexo 1) e homologação do supervisor, que deverá ser 
docente do Programa (eliminatória); 

3) Apresentação oral do projeto e análise do currículo (classificatória); 

 

A submissão das propostas seguirá as seguintes etapas: 

1) Envio da Carta de Intenção para o e-mail (posgbp@ioc.fiocruz.br): 
 

Nesta etapa, a ideia será avaliada anonimamente, devendo ser encaminhada de forma 
resumida, seguindo o roteiro abaixo:  

mailto:posgbp@ioc.fiocruz.br


 

 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Oswaldo Cruz 
Coordenação Curso de Pós-Graduação em Biologia Parasitária 
Av. Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo 
Cep: 21.040-360 – Rio de Janeiro 
Tel. / Fax: (021) 2562-1395 

 
A. Escreva sua ideia em até 400 palavras, relacionando sua hipótese com o problema e 

a relevância da sua proposta; realçando o aspecto inovativo e indicando como sua 
ideia será testada. 

B. A Comissão de Pós-graduação em Biologia Parasitária (CPG-BP) ficará responsável 
pela seleção das Cartas de Intenção. Aquelas selecionadas serão divulgadas e os 
candidatos seguirão para a Apresentação Oral. 

 
2) Formulário do supervisor do projeto, docente da BP, indicando o candidato (Anexo 1). 
 
3) Comprovante de titulação no doutorado, com data até a apresentação oral do projeto. O 
não cumprimento deste requisito resultará na eliminação do candidato e convocação do 
próximo na lista de classificação final.   
 
4) Cópia de RG e CPF 
 
5) Currículo Lattes atualizado do candidato 
 
6) Cada docente poderá indicar apenas um (01) candidato.  
  
7) As inscrições serão realizadas apenas por e-mail, encaminhando toda a documentação 
exigida para o endereço da Secretaria da PGBP (posgbp@ioc.fiocruz.br), com assunto da 
mensagem “Inscrição PNPD 2018”, até às 23:59 h do dia 07/11/2018.  
 
8) Apresentação oral do projeto proposto (15 minutos) e arguição (15 minutos) por banca 
indicada pela CPGBP. Para aqueles candidatos que não forem do Estado do Rio de Janeiro, 
há a possibilidade de realizar a apresentação mediante videoconferência ou meio de 
comunicação à distância.  
 
9) Para escolha do bolsista serão atribuídas notas aos seguintes quesitos: 

A. Análise do Currículo Lattes (atividades nos últimos 5 anos) – Peso 1  

B. Apresentação oral do projeto – Peso 3  
 
Observação: Os critérios de vigência das bolsas obedecem às condições estabelecidas 
através da Portaria CAPES nº. 86/2013.  

Os bolsistas e supervisores das bolsas PNPD deverão assinar carta de compromisso de 
apresentação de relatório anual, durante o período de vigência da bolsa, a ser avaliado por 
comissão especializada, composta por docentes do programa. A reprovação do relatório por 
parte da comissão resultará no cancelamento da bolsa PNPD do candidato.  
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Calendário:   

Inscrições: 17 de outubro de 2018 a 07 de novembro de 2018, até 23:59h 

Divulgação da Homologação das Inscrições: 09 de novembro de 2018   

Recurso da Homologação: 12 de novembro de 2018  

Apresentação oral: 03 a 05 de dezembro de 2018  

Divulgação do Resultado: 05 de dezembro de 2018 

Submissão de Recursos: 06 de dezembro de 2018 até 12h  

Divulgação do Resultado Final: 06 de dezembro de 2018 até 17h 

Implementação da bolsa: até dia 07 de dezembro de 2018  

  

Todo o processo de seleção deverá ser acompanhado pelo candidato através do site da 
PGBP (https://pgbp.ioc.fiocruz.br/).  

  

À CPG-BP caberá decidir sobre as questões não previstas na presente chamada de seleção.   

  

 

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2018. 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária     

  Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

https://pgbp.ioc.fiocruz.br/

