UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO
(PNPD/CAPES)
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais
(PPGCAGE) em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UPM
informa que estarão abertas, no período de 26 de agosto a 05 de setembro de 2022,
inscrições para candidaturas a 1 (uma) bolsa de estudos, em nível de Pós-Doutorado,
vinculadas ao Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES.
A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 mensais, será concedida pelo prazo mínimo de 12
(doze) meses, com possibilidade de renovação por, no máximo, 12 (doze) meses
adicionais, conforme previsto na Portaria CAPES nº 86/2013 e no Regulamento do
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais.
1. REQUISITOS DOS CANDIDATOS A BOLSISTAS
1.1. Podem se inscrever pesquisadores nas seguintes modalidades (conforme previsto
na portaria CAPES 086/2013):
a. brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário,
sem vínculo empregatício;
b. estrangeiro, residente no exterior sem vínculo empregatício;
c. docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa,
desde que afastados da instituição de origem, por período compatível
com o prazo de vigência da bolsa;
§ 1º Os candidatos estrangeiros residentes no exterior deverão comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura;
§ 2º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do subitem 1.1 deverão apresentar
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o
prazo de vigência da bolsa;
§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do subitem 1.1 não poderão realizar o
estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.
§ 4º Para os candidatos aprovados na modalidade “c” do subitem 1.1, o período máximo
de duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação
1.2. Entre os requisitos, também se exige:
a. possuir título de doutor em Curso de Pós-Graduação em campo aderente à
Área de Concentração do PPGCAGE.
b. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se
estrangeiro, currículo com histórico de publicações cientificas de impacto
e/ou prêmios de mérito acadêmico conforme anexo III do Regulamento do
Programa Nacional de Pós-Doutorado, publicado na Portaria nº086 de 03 de
julho
de
2013
da
CAPES,
disponível
no
endereço
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.
c. ter interesse de pesquisa em tópicos pertinentes a uma das Linhas de
Pesquisa do PPGCAGE;
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d. ter interesse em formar parcerias com docentes do programa e/ou atuar em
grupo de pesquisa;
e. ter inserção no contexto acadêmico internacional, por publicações em
periódicos e/ou livros de circulação internacional e/ou participação em
congressos internacionais com trabalho completo em anais;
f. atuar no contexto acadêmico nacional (com publicações em veículos bem
qualificados, organização e/ou participação em eventos de relevância
regional e/ou nacional em sua área de atuação), exceto no caso de
candidatos cuja trajetória foi feita no exterior;
g. não ser aposentado ou estar em posição equiparada;
h. não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;
i. estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a
sua candidatura pela CAPES.
2. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
a. realizar
pesquisa
de
qualidade
reconhecida
nacional
e/ou
internacionalmente, em função do projeto apresentado, com divulgação
gradual dos resultados em veículos qualificados;
b. participar de atividades de pelo menos um dos grupos de pesquisa do
PPGCAGE;
c. participar das iniciativas acadêmicas dos cursos de Graduação correlatos e
do PPGCAGE;
d. organizar o ciclo de Colóquios do CRAAM.
3. CRONOGRAMA
As inscrições serão recebidas entre os dias 26/08/2022 e 05/09/2022:
a. por envio eletrônico para cage.pos@mackenzie.br.
b. os candidatos serão selecionados com base na análise de mérito do
conjunto documental apresentado. A classificação será divulgada,
preferencialmente, até 07/09/2022.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
a. Projeto de Pesquisa aderente a uma Linha de Pesquisa do PPGCAGE,
passível de ser vinculado a projeto de docente permanente do programa;
b. Plano de Atividades que torne relevante a presença do pesquisador pósdoutoral no coletivo docente-discente do programa.
c. Cronograma para o período de vigência da bolsa.
O conjunto Projeto de Pesquisa / Plano de Atividades / Cronograma deve
ter no máximo 20 páginas, fonte 12, espaçamento 1,5.
d. Currículo Lattes atualizado ou, no caso de candidato estrangeiro, modelo
de currículo indicado pela CAPES preenchido (anexo III da referida portaria).
O currículo não precisa ser documentado.
e. Duas cartas de recomendação
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f. Ficha de Inscrição (documento anexo).
g. Carta de Declaração de Vínculo Empregatício do Candidato (modelo
anexo).
5. COMISSÃO AVALIADORA
Profa. Dra. Adriana Valio (Coordenadora do PPGCAGE e Presidente da Comissão)
Prof. Dr. Jean-Pierre Raulin (Coordenador do CRAAM)
Prof. Dr. Carlos Guillermos Giménez de Castro (Vice-Coordenador do PPGCAGE)
Profa. Dra. Emilia Correia
Prof. Dr. Sergio Szpigel
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
6.1. Os candidatos à bolsa deverão acessar, no sítio da CAPES, a Portaria nº 086, de 03
de julho de 2013 (disponível no endereço http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/pnpd-capes) para obter informações sobre:
i. Objetivos do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES.
ii. Requisitos e atribuições das instituições e dos programas de pós-graduação;
iii. Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas;
iv. Atribuições da CAPES;
v. Normas gerais e operacionais da concessão de bolsas, dentre outros.
7. Disposições Gerais
7.1. Este concurso terá validade de 06 (meses) a contar da data de publicação do
resultado no site http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/ciencias-e-aplicacoes-geoespaciais
7.2. Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação do Colegiado do Programa
de Pós-Graduação da universidade e da Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Stricto
Sensu
São Paulo, 25 de agosto de 2022.

Profa. Dra. Adriana Valio
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais
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ANEXO I
PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO – PNPD CAPES 2017
FICHA CADASTRAL – BRASILEIROS
Enviar a ficha de inscrição preenchida e documentos digitais para o e-mail indicado
no edital
Candidato ao Programa de Pós-Graduação em Escolher um item.
1.1. Solicitante.
Nome Completo:
Sexo:
feminino
masculino
Estado Civil:
Data de Nascimento: /
/
Cidade:
Estado:
Documentos
RG:
- anexar cópia (não aceita CNH)
CPF:
- anexar cópia
1.2. Dados do Projeto.
1.2.1. Supervisor:
1.2.2 Título do Projeto:
- anexar cópia do projeto de pesquisa.
1.2.3. Proposta de Vigência do Estágio (passível de autorização pelo PRPG ou instâncias
superiores)
Início: /
/
Duração da Pesquisa:
meses Duração da Bolsa:
meses
1.2.4. CATEGORIA DA BOLSA PNPD:
a. Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil portadores de visto temporário, sem
vínculo empregatício;
b. Estrangeiros, residentes no exterior, sem vínculo empregatício;
c. docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, desde que afastados da
instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa
1.3. Dados Bancário.
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
conta poupança)

(inserir número completo, com traço e digito) (proibido uso de

1.4. Endereço Preferencial para Correspondência:
acadêmico
1.4.1. Endereço Residencial no Brasil (para brasileiros e estrangeiros):
Endereço:
CEP:
Bairro:
Cidade:
UF:
País:
1.4.2. Endereço Acadêmico (IES de origem):
Endereço:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Telefone: ( )

UF:

1.4.3. Contatos - Endereço Eletrônico e Telefones:
E-mail 1:
E-mail 2:
Telefone 1:
Telefone 2:
Celular 1:

País:

Celular 2:

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8000 ⚫ www.mackenzie.br

residencial

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

1.5. Formação Acadêmica.
1.5.1. Graduação
Curso:
Início (mês/ano): /
Término (mês/ano):
Instituição de Ensino:
1.5.2. Mestrado
Curso:
Início (mês/ano): /
Instituição de Ensino:
Título da Dissertação:
Orientador:

Término (mês/ano):

/

/

1.5.3. Doutorado – anexar cópia do Diploma (frente e verso) e Histórico Escolar
Curso:
Início (mês/ano): /
Término (mês/ano): /
Instituição de Ensino:
Título da Tese:
Orientador:
1.6. Vínculo Empregatício Atual mais Relevante.
1.6.1.
Declaro que possuo vínculo empregatício.
Instituição:
Ano de Início na Instituição:
Unidade:
Departamento:
Função Atual:
Ano de Início na Função:
Regime de Trabalho:
Afastamento:
Sim:
parcial
integral
não informado
Não
1.6.2.
Declaro que não possuo vínculo empregatício.
1.7. Pessoa a avisar em caso de Emergência.
Nome:
Endereço:
Telefone:
Parentesco:
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ANEXO II
CARTA DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, Clique aqui para digitar texto., portador(a) do RG nº Clique aqui para digitar texto.,
CPF Clique aqui para digitar texto., declaro, para os devidos fins, ao Programa de PósGraduação em Escolher um curso., que não sou aposentado ou estou em situação
equiparada e que:
☐ sou brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário ou
permanente, sem vínculo empregatício;
☐ sou estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
☐ sou docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituição de ensino
superior ou instituição pública de pesquisa.
Local: Clique aqui para digitar texto.
Data: Clique aqui para inserir uma data.

_________________________________
(assinatura)
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ANEXO III
Dados Curriculares para Estrangeiros
Conforme a Portaria
CAPES nº 86, de 03 de julho
de
(http://www.capes.gov.br/images/stories/
download/legislacao/Portaria_86_2013_Re gulamento_PNPD.pdf), o
portaria deve ser preenchido. O mesmo será validado como anexo III
instituído pelo Programa de Pós-Graduação em Administração
Presbiteriana Mackenzie.
Programa Nacional de Pós-Doutorado
Anexo III - Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013
Foreign Researcher Curriculum Vitae – English
1. Professional data/activity
Full name
Date of birth

2013
anexo III desta
do presente edital
da Universidade

Country

E-mail
Institution

Present position

Department

Start
date
(month/year)

Office address

P.O. box

City

State/Province

Country

Phone number
Extension
( )
2. Academic background
Degree
Field of knowledge
Institution
Degree

Degree

city

Start / End date
/
Country

city

Start / End date
/
Country

city

Start / End date
/
Country

city

Start / End date
/
Country

Field of knowledge
Institution

Degree

Fax number
( )

Field of knowledge
Institution

Field of knowledge
Institution

Zip code
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3. Research interests
Field of Study

CNPq use

4. Current position
Managerial and/or
administrative
activity
Research
and
Development
Technical
service/specialization
Others
5. Work experience
5.1. Institution

Position

Activities

Local

Start - End
date

6. Scientific, technological and artistic production
Number
number
1. scientific articles in national
6. papers presented in
scientific
journals
congresses,
seminars,
2. scientific
articles in international
7.
participation
in
conferences,
etc.
scientific
journals
expositions,
presentations,
3. articles for scientific divulgement
8.
motion
pictures,
4. defended theses
5. advised theses
7. Main publications :
Relevant publications related to the project

etc.
videos,
audiovisual
9. patents
media production
10. books

and

8. Languages
Indicate your language proficiency: P – poor
G - good
E - excellent
Language
speaking Reading writing Language speaking reading writing
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