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

 

O Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada/ESALQ torna pública e abre 

seleção para candidatos a uma (1) vaga ao Pós-Doutorado, com bolsa financiada pela 

CAPES (PNPD – Programa Nacional de Pós-Doutorado).  

 

Requisitos para a candidatura: 

 

a) possuir o título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ter o 

reconhecimento ou revalidação por instituição brasileira reconhecida pelo MEC, ou a 

aprovação de sua equivalência aos outorgados pela USP;  

 

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, e outras atividades profissionais 

e acadêmica relevantes;  

 

c) não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

 

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

(http://www.esalq.usp.br/pg/programas/economia-aplicada); 

e) apresentar carta de docente pleno credenciado no PPG em Economia Aplicada, que deve 

explicitar que aceita supervisionar o projeto, sendo que cada docente poderá apresentar um 

candidato; 

f) o candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura; 

g) candidatos com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou instituições 

públicas de pesquisa, se aprovados, deverão apresentar comprovação de afastamento da 

instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa, e não 

poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo 

empregatício; 
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Do bolsista exige-se: 

 

a) elaborar Relatório de Atividades Anual, a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

Graduação, e encaminhar o Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento 

da respectiva bolsa; 

 

b) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

 

c) restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 

observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 

circunstância alheia à sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 

fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação pela 

Diretoria da CAPES, em despacho fundamentado. 

 

Prazo para inscrição e seleção: 

A inscrição será no período de 20 de fevereiro de 2017 até as 12h do dia 25 de março de 

2017; 

Os candidatos devem solicitar sua inscrição no processo seletivo, e encaminhar os 

documentos necessários, por meio de envio de e-mail à secretária do programa 

(aline.fermino@usp.br); 

A seleção será realizada por uma comissão avaliadora que será indicada pela Comissão 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, com base no projeto 

de pesquisa e no currículo do candidato. O resultado será divulgado no mês de abril de 2017, 

e o início da bolsa será imediato. 

 

Documentos Necessários:  

 

a) cópia do diploma de Doutor, ou documento que comprove a obtenção do título;  

 

b) Curriculum Lattes atualizado;  

 

c) cópia do RG e do CPF; 

 

d) projeto de Pesquisa com a supervisão de um docente do Programa (consultar 

(http://www.esalq.usp.br/pg/programas/economia-aplicada), destacando os benefícios do 

projeto para o Programa de Pós-Graduação; 
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e) cronograma de atividades; 

 

Duração da Bolsa: 

 

A bolsa, no valor de R$ 4.100,00, terá inicialmente duração de 12 meses, podendo ser 

renovada de acordo com a concessão de bolsas pela CAPES. 

Os termos deste Edital estão sujeitos à manutenção da disponibilidade de recursos para esta 

bolsa pela CAPES. 


