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Programa de Pós-Graduação em Oceanografia  

Edital para Processo Seletivo de Bolsista de Pós-Doutorado do "Programa Nacional de 

Pós-Doutorado – PNPD/CAPES". 

 

O Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da USP comunica que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo para vaga de bolsista de Pós-Doutorado, do "Programa 

Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES".  

O Programa possui uma cota de bolsa na modalidade. O candidato selecionado deverá 

desenvolver suas atividades de pesquisa e ensino no Instituto Oceanográfico da USP (São 

Paulo, SP). O perfil do candidato deve ser compatível com as linhas de pesquisa do 

programa (disponíveis em: http://www.io.usp.br/index.php/pos-graduacao/programa-de-pos-

graduacao/apresentacao-pg). O Candidato deverá contribuir com desenvolvimento de 

projetos, publicações científicas, com co-orientação de alunos de pós-graduação e de 

iniciação científica, além de participar de disciplinas de graduação e pós-graduação. Outras 

informações sobre o PNPD/CAPES podem ser consultadas em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd.  

 

Requisitos do Bolsista:  

a) Doutor em Oceanografia ou áreas afins. b) Atender as normas estabelecidas pelo Edital 

PNPD da CAPES (Anexo I - Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013).  

 

Período de Inscrição:  

A inscrição do candidato poderá ser feita no período de 01 a 19.08.2016 (até as 17h00) na 

secretaria do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia no IOUSP.  

Endereço:  

Programa de Pós-Graduação em Oceanografia  

Instituto Oceanográfico Universidade de São Paulo Praça do Oceanográfico, 191 São Paulo, 

SP  

 

http://www.io.usp.br/index.php/pos-graduacao/programa-de-pos-graduacao/apresentacao-pg
http://www.io.usp.br/index.php/pos-graduacao/programa-de-pos-graduacao/apresentacao-pg
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd
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Documentação Necessária para a Inscrição:  

a) uma cópia do Curriculo Lattes ou, se estrangeiro currículo conforme Anexo I da Portaria 

CAPES no. 086 de 03 de julho de 2013;  

b) Projeto de pesquisa/plano de atividades contendo no máximo 10 páginas, relacionado a 

uma das linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia. O Projeto de 

pesquisa deve conter: Título, Estado da Arte e Justificativa, Objetivos, Metodologia, Plano e 

Cronograma de Trabalho, Resultados Esperados e Referências Bibliográficas.  

 

Critérios de seleção dos candidatos:  

O processo de seleção será realizado pela Comissão de Pós-Graduação. Os critérios para 

seleção são:  

a) Análise de currículo  

b) Análise do Projeto  

 

Período de Duração e Valor da Bolsa:  

A bolsa terá duração de um ano, com possibilidade de uma renovação, sendo o valor mensal 

de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a ser pago diretamente ao bolsista pela CAPES. 

Haverá ainda um repasse de recursos para custeio a ser liberado pela CAPES.  

 

Resultado do processo seletivo e implantação da bolsa  

Os resultados serão divulgados na Secretaria do Programa de Pós-Graduação e na página da 

internet do Instituto Oceanográfico (www.io.usp.br) a partir do dia 26.08.2016. 

O bolsista selecionado terá o prazo de dois dias a partir da data de divulgação para 

providenciar os documentos para implementação da bolsa (Anexo II a, II b ou II c da 

Portaria CAPES Nº. 086) devidamente preenchidos, bem como fornecer os dados 

bancários).  
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Anexos  

Portaria CAPES Nº. 86/2013 – PNPD 2013.  

Tabela de pontuação do CV.  

 

 

São Paulo, 01 de setembro de 2016. 

 

 

Eduardo Siegle  

Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Comissão de Pós-Graduação  

Presidente 


