Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
Comissão de Pós-Graduação
Edital EACH/CPG 45/2017 – Seleção de bolsista de pós-doutorado PNPD/CAPES
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física (PPGCAF) da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo torna público processo seletivo para
seleção de um bolsista para estágio de pós-doutorado dentro do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
A seleção ocorrerá em conformidade com o Regulamento do PNPD da CAPES, Portaria CAPES
n. 086, de 03 de julho de 2013, disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/pnpd-capes.
O candidato selecionado deverá iniciar suas atividades em agosto de 2017, em data a ser
acordada entre bolsista, supervisor e programa de pós-graduação.
1. Disposições gerais
1.1 Além das disposições do regulamento do PNPD/CAPES, a condução do estágio de pósdoutorado seguirá as regras estabelecidas na Resolução n. 6016, de 11 de outubro de 2011, da
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, disponível em
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6016-de-11-de-outubro-de-2011.
1.2) O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
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.
1.3) Os candidatos aprovados na modalidade C:
A) deverão apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem, por período
compatível com o prazo de vigência da bolsa;
B) não poderão realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem
vínculo empregatício;
1.4) Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício deve anexar
comprovante de aprovação do afastamento pela sua instituição quando da implementação da
bolsa;
h) Candidatos estrangeiros residentes no exterior deverão providenciar o visto de estudante
quando da formalização do vínculo com o PPGCAF e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) quando
da implementação da bolsa.
2 Pré-requisitos
2.1 O candidato deve ter título de doutor obtido em programa de pós-graduação reconhecido
pela CAPES. Caso o candidato tenha obtido o título de doutor em Universidade no exterior, o
título e a tese serão avaliados pelo PPGCAF, que será soberana na decisão de aceitar ou não a
inscrição desse candidato.

2.2 O currículo do candidato, no formato do Currículo Lattes, deve mostrar envolvimento em
atividades de pesquisa associadas, vinculadas ou em cooperação com as linhas de pesquisa do
PPGCAF.
2.3 O plano de trabalho deve conter um projeto de pesquisa com no máximo 10 páginas; um
plano de ensino, quando for necessário; um plano de atividades vinculadas ao curso de
mestrado do PPGCAF e um cronograma de atividades.
2.4 O projeto de pesquisa deve ter a carta de recomendação redigida por um orientador
credenciado no PPGCAF, que exercerá a função de supervisor do candidato.
2.5 O candidato deverá dedicar-se exclusivamente ao estágio de pós-doutorado durante a
vigência de sua bolsa.
3. Inscrições
3.1 Período e forma de inscrição.
As inscrições estarão abertas no período de 06 de Julho de 2017 a 21 de Julho de 2017,
exclusivamente por meio eletrônico (e-mail para caf-each@usp.br), devendo ser enviadas para
a Secretaria de Pós-Graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de
São Paulo, com data da mensagem até as 23:59h com o título da mensagem “Inscrição PNPD
CAF”. Serão aceitas apenas as inscrições recebidas no prazo e devidamente acompanhadas de
todos os documentos solicitados.
3.2 Documentos necessários
Os seguintes documentos devem ser apresentados, todos em cópias simples:
a. Cópia do diploma de doutorado ou de comprovante (ata) de defesa da tese de doutorado
em que conste aprovação pela banca. No caso de diploma obtido em instituição estrangeira,
além dos documentos citados, exige-se cópia da tese e do histórico escolar;
b. Cópia do Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br);
c. Plano de trabalho contendo necessariamente um projeto de pesquisa de no máximo 10
(dez) páginas; plano de ensino, quando for pertinente; plano de atividades vinculadas ao curso
de mestrado do PPGCAF, e cronograma de atividades;
d. Carta de aceitação de supervisão de um dos orientadores plenos credenciados no PPGCAF e
carta de recomendação do supervisor sobre o projeto de pesquisa;
e. Cédula de identidade (RG) para candidatos brasileiros ou RNE para candidatos estrangeiros
residentes no Brasil ou passaporte para candidatos estrangeiros;
f. CIC/CPF;
g. Prova de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino;
h. Título de eleitor válido;
i. Certidão de quitação eleitoral válida obtida a partir do site do TSE (www.tse.gov.br);
j. Uma foto 3 X 4 recente.
Candidatos estrangeiros podem apresentar somente os itens (a), (c), (d), (e) e (j), junto de
currículo elaborado conforme modelo disponível no Anexo III da Portaria CAPES n. 086, de 03
de julho de 2013 mencionada anteriormente.
4 Processo seletivo
4.1 Classificação e seleção dos candidatos inscritos. A seleção dos candidatos inscritos será
realizada em fase única pela Comissão de Coordenação do PPGCAF considerando a análise da

documentação entregue de acordo com o item 3.2 deste edital. Os seguintes critérios serão
utilizados na avaliação dos candidatos:
a. Adequação do projeto de pesquisa a uma das linhas de pesquisa do PPGCAF e seu potencial
de contribuição científica;
b. Produção científica do candidato na área 21 da CAPES ou na área da CAPES relacionada à
formação do candidato, avaliada por meio de seu currículo e contabilizada por meio do
número de artigos publicados e classificados de acordo com o Qualis CAPES Educação Física
2016;
c. Plano de trabalho no PPG CAF;
d. Participação do candidato em projetos de pesquisa, experiência em técnicas de laboratório,
desenvolvimento de software, técnicas de programação e análise de dados;
e. Produção científica do supervisor.
Para cada item descrito acima, será atribuída uma nota de 0 a 10. A classificação final será
elaborada com base na média ponderada calculada da seguinte forma. 15% para o item A; 5%
para o item B; 25% para o item C; 50% para o item D; e 5% para o item E. Serão eliminados os
candidatos que obtiverem média ponderada final menor que 6,0 (seis).
Caso seja necessário, em critério de desempate, os candidatos poderão ser convocados para
uma entrevista.
4.2 Divulgação do resultado. A divulgação do resultado será realizada no site da EACH e o
candidato selecionado será informado por e-mail, de sua seleção, em data não posterior a 30
dias após o fechamento do período de inscrição mencionado no item 3.1 deste Edital.
5 Duração e valor da bolsa
A bolsa de pós-doutorado PNPD/CAPES será concedida incialmente por um ano, podendo ser
renovada anualmente, a critério da Comissão Coordenadora do PPGCAF, até que se finalize a
vigência da bolsa junto a CAPES.
O valor da bolsa é estabelecido pela CAPES, conforme tabela disponível em:
http://www.capes.gov.br/bolsas/valores-das-bolsas.
6 Informações complementares
6.1 Seleção dos candidatos. O processo de avaliação e seleção dos candidatos será realizado
pela Comissão Coordenadora do PPGCAF.
6.2 Conhecimento e concordância. A inscrição neste processo seletivo subentende
conhecimento e concordância do candidato com todas as condições, resoluções e normas
mencionadas neste edital.
6.3 Casos omissos. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Programa
de PPGCAF da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

