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Edital do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES  

 

O Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e Bioquímica de Plantas/ESALQ torna 

pública a abertura de inscrições para a seleção de um candidato Doutor pelo Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), conforme regulamentado pela Portaria CAPES nº 086 

de 03 de julho de 2013.  

 

Requisitos para a candidatura: 

 

a) possuir o título de doutor em Ciências ou Agronomia, na área de concentração 

Fisiologia e/ou Bioquímica de Plantas. O título de doutor deve ter sido obtido em cursos 

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

instituição estrangeira, este será analisado pela comissão do Programa de Pós-Graduação;  

 

b) 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, conforme anexo III da Portaria 

nº 086 de 03 de julho de 2013.  

 

c) não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

d) apresentar projeto vinculado a uma das seguintes linhas de pesquisa do Programa: 

Anatomia e Desenvolvimento Vegetal; Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas ou 

Fisiologia Vegetal; 

e) apresentar carta de docente pleno credenciado no PPG em Fisiologia e Bioquímica de 

Plantas, o qual deve explicitar que aceita supervisionar o projeto, bem como abrigar o 

bolsista em seu laboratório. 

 

Prazo para inscrição e seleção: 

A inscrição será no período de 12 a 20 de março de 2018. 

Os documentos impressos devem ser entregues na SAPG (Serviço de Apoio a Pós-

Graduação), Av. Pádua Dias, 11, Cx. Postal 9, 13418-900, Piracicaba, SP.  

A seleção será realizada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Fisiologia e Bioquímica de Plantas com base no projeto de pesquisa e no currículo do 

candidato. O resultado será divulgado até o dia 29 de março e o início da bolsa será 

estabelecido conforme as normas da CAPES. 
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Documentos Necessários:  

 

a) Cópia do diploma de Doutor, ou declaração que possuirá o título no momento da 

implementação da bolsa;  

 

b) Curriculum Lattes atualizado;  

 

c) Cópia do RG e do CPF. 

 

d) Projeto de Pesquisa 

 

Duração da Bolsa: 

 

A bolsa será concedida por 12 meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o 

máximo de 36 meses, conforme as normas internas do PPG. 


