
EDITAL DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO 

PNPD/CAPES 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas 

ESALQ-USP 

 

O Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas (PPGESA) da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, torna 

público a abertura de inscrições para a seleção de 1 (um) candidato Doutor para 

receber uma bolsa de Pós-Doutorado pelo Programa Nacional de Pós-graduação 

(PNPD) da CAPES, conforme regulamentado pela Portaria CAPES nº. 086 de 03 de 

julho de 2013. 

Requisitos para candidatura: 

a) Ser brasileiro ou possuir visto no país; 

b) Possuir o título de Doutor, quando da implementação da Bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. 

c) Possuir Currículo atualizado na Plataforma Lattes. 

d) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

e) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

f) Apresentar um projeto de pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas (PPGESA), 

com anuência do possível Supervisor que pertença ao quadro de Docentes 

permanentes do PPGESA. 

g) Disposições sobre vínculo empregatício disponíveis no regulamento 
(http://capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento

_PNPD.pdf) 

Inscrições:  

As inscrições estarão abertas a partir de 01 de abril de 2019 até impreterivelmente 

o dia 15 de abril de 2019. A documentação deverá ser entregue das 08:00 horas às 

17:00 horas, na Seção de Apoio à Pós-Graduação, localizada no Serviço de Pós-

Graduação  da ESALQ/USP.  

Seleção: 

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

Graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas, tomando como base o Currículo 

do Candidato e o Projeto de Pesquisa, sempre com foco nos benefícios potenciais ao 

PPG Engenharia de Sistemas Agrícolas. 
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Resultado e implementação da bolsa:  

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30/04/2019 e a bolsa será 

implementada no mês de maio/2019. 

Duração da bolsa: 

A duração da bolsa é de 12 meses. 

Documentos Necessários para Inscrição: 

a) Cópia autenticada do Diploma de Doutorado ou declaração que possuirá o título 

de Doutor no momento da implementação da bolsa; 

b) Curriculum Lattes devidamente atualizado (entregar adicionalmente um CV 

resumido na inscrição contendo dados pessoais); 

c) Projeto de Pesquisa com descrição de atividades a serem desenvolvidas (plano 

de trabalho), durante o período de 12 meses, no máximo em 12 páginas; 

d) Cópia do RG e CPF 

e) Carta do Docente Permanente manifestando o interesse em atuar como 

Supervisor do Candidato durante o estágio pós-doutoral e assegurando as 

condições de infraestrutura e custeio para o desenvolvimento do referido 
projeto.  

 

Itens de seleção: 

a) Análise do CV Lattes  

b) Análise do Projeto de Pesquisa 

 

Maiores informações sobre a bolsa: 
http://capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PN

PD.pdf 
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