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EDITAL 01/2022 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 2022 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 

do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando as normas para o 

Estágio de Pós-doutorado no âmbito da Universidade Federal do Paraná, torna público, por 

meio desse Edital, a abertura das inscrições de candidatura à Seleção para Pós-Doutorado. 

 

DA BOLSA 
Número de bolsas: 01 (uma) 

Linha temática: Paisagem e Análise Ambiental – Divulgação Científica no âmbito do TED 

UFPR x INCRA 

Duração: 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovada conforme cronograma do TED. 

Início previsto: abril de 2022 

Valor: a definir 

 
DAS INSCRIÇÕES 
Art. 1º. As inscrições para o processo de seleção de que trata este Edital serão realizadas no 

período de 16 a 20 de fevereiro de 2022. As inscrições deverão ser realizadas através do 

Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-doc/. Não serão aceitas 

inscrições submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de recebimento 

estabelecido no caput deste artigo. 

  

Art. 2º. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá inserir no Sistema de Gestão 

Acadêmica da Pós-graduação (SIGA) os seguintes documentos: 

a. Cópia frente e verso do diploma de doutorado ou documento que comprove a conclusão no 

curso de Doutorado e a expedição de Diploma em curso; 

b. Link do currículo Lattes atualizado do candidato (Plataforma CNPq) e Formulário de 

Pontuação do Currículo (Anexo 1) com documentação comprobatória de 2017 a 2021 

(contendo vinculação institucional, produção intelectual e experiência didática) acompanhado 

de o Formulário; 

c. Projeto de pesquisa [1]; 

d. Plano de trabalho [2] para o período de 24 meses; 

e. Uma foto em formato 3x3 ou 4x4 recente com fundo branco; 
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f. Cópia dos documentos pessoais: carteira de identidade civil e do CPF e, se for estrangeiro, 

folha de identificação do passaporte. Serão aceitos também como documentos oficiais de 

identidade: Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 

pelas Forças Armadas, pela polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas 

de Identidade emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei federal valham como 

documento de identidade (como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRBIO); Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; Carteira do Registro Nacional de Estrangeiros; Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia e data de validade vigente), na forma da Lei nº 

9.053/97. 

___________________________________________________________________________ 
[1]O projeto de pesquisa deverá conter Justificativa, Objetivos Geral e Específicos, Procedimentos Metodológicos, 
Referencial Teórico e Referências Bibliográficas (máximo 5 páginas) 
[2]O plano de atividades deverá abranger os 24 meses de vigência do pós-doutorado (máximo 2 páginas), dialogando 

com o resumo do projeto “Regularização Fundiária das Ocupações Incidentes em Áreas Rurais da União e do 
INCRA no Paraná” (Anexo 2) 

 
 
REQUISITOS DO CANDIDATO 
Art. 3º. O(a) candidato(a) ao estágio Pós-Doutoral deve cumprir com os seguistes requisitos: 

I – Ser Bacharel em Geografia ou em Ciências Biológicas;  

II – Possuir o título de doutor(a) em Ciências Ambientais, Geografia ou Ecologia, obtido em 

cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC, e não ser integrante do Quadro 

de Pessoal da UFPR. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 

analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

III – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro(a), 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico;  

IV – Ter, pelo menos, um artigo já publicado em revista científica qualificada;  

V – Comprovar experiência na coordenação de equipes multidisciplinares para o 

desenvolvimento de projetos na área ambiental;  

VI - Comprovar experiência na elaboração de materiais voltados à divulgação científica; 

VII – Ter Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B;  

VIII – o(a) candidato(a) pode se inscrever estando em uma das seguintes condições: a) ser 

brasileiro(a) ou estrangeiro(a) residente no Brasil portador de visto temporário ou residente 

por tempo indeterminado ou, b) ser estrangeiro(a), residente no exterior, c) o(a) candidato(a) 

estrangeiro(a) residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no exterior no 

momento da submissão da candidatura; d) os(as) candidatos(as) estrangeiros(as) 

aprovados(as) no processo seletivo deverão cumprir com os dispositivos legais para ingresso 

no país.  
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Art. 4º. Do(a) bolsista exige-se: 

I– Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-

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

respectiva bolsa; 

II– Dedicar-se às atividades do projeto; 

III – Estar em acordo com as resoluções internas vigentes da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) que tratam de Estágio de Pós-doutorado e normas estabelecidas no Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da UFPR. 

 

DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 5º. A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por no mínimo 

dois professores do Programa e um professor vinculado ao TED INCRA x UFPR. 

 
DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 6º. As etapas do processo seletivo consistirão em: 

I – Análise do Projeto de Pesquisa e do Plano de Trabalho (peso 30%). Serão avaliados nessa 

fase: adequação do projeto à linha temática da vaga; coerência e clareza na escrita do projeto; 

pertinência do plano de trabalho ao tempo e à ementa do projeto “Regularização Fundiária 

das Ocupações Incidentes em Áreas Rurais da União e do INCRA no Paraná”. 

II – Análise do curriculum, segundo Anexo 1 (peso 30%). 

III – Defesa do projeto de pesquisa, plano de trabalho e da pertinência do curriculum para a 

vaga (peso 40%). Serão avaliados nessa fase: capacidade de comunicação e expressão; 

experiência em gestão de equipes e coordenação de projetos. A defesa será feita de forma 

síncrona a partir de videoconferência, seguindo cronograma divulgado no site do PPGGEO e 

de correio eletrônico a todos(as) inscritos(as) 

 
 
DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 7º. As etapas do processo seletivo seguirão o seguinte cronograma: 
DATA FASE 

16/02/2022 Lançamento do Edital e abertura de inscrições 

20/02/2022 Encerramento das inscrições (até 23h59min.) 

22/02/2022 Homologação das Inscrições 

25/02/2022 Análise das propostas 

04/03/2022 Defesa do projeto de pesquisa, plano de trabalho e da pertinência do 
curriculum 

08/03/2022 Início do período para divulgação dos resultados 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 8º. Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes 

relacionados a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no endereço 

eletrônico do Programa (http://www.prppg.ufpr.br/site/ppggeografia/processo-seletivo-pos-

doc/). 

Art. 9º. Em caso de empate na avaliação dos(as) candidatos(as), os critérios de desempate 

obedecerão à seguinte ordem: a. Maior nota na análise do Projeto de Pesquisa. b. Maior nota 

na defesa do projeto, plano e curriculum. 

Art. 10º. As demais instruções no âmbito deste Edital serão regidas pela Resolução CEPE 

16/2018 da UFPR em vigência que estabelece normas para o estágio de Pós-Doutorado. 

 

        Curitiba, 14 de fevereiro de 2022. 

 
 

Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro dos Santos 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
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Anexo 1 

Formulário de pontuação do curriculum 
  

PERÍODO DE ANÁLISE: (2017 A 
2021) 

  Preenchido 
pelo candidato 

Preenchido pela 
comissão 

  PONTOS PONTOS PONTOS 
Artigos científicos em revistas 
especializadas relacionados com a linha 
temática da vaga 

10 pontos 
(máx. 40 
pontos) 

    

Livro científico relacionado com a linha 
temática da vaga com ISBN 

20 pontos 
(máx. 40 
pontos) 

    

Capítulo de livro científico relacionado 
com a linha temática da vaga com ISBN 

10 pontos 
(máx. 20 
pontos) 

    

Participação em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão relacionados à área 
ambiental 

20 pontos/ano 
(máximo 80 
pontos) 

   

Elaboração de documento voltado à 
divulgação científica na área ambiental 

20 pontos 
(máximo 80 
pontos) 
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Anexo 2 

 
Regularização Fundiária das Ocupações Incidentes 
em Áreas Rurais da União e do INCRA no Paraná. 

 
A regularização fundiária rural consiste no conjunto de medidas jurídicas, ambientais e sociais que 
visam à regularização de assentamentos rurais e à tramitação da titulação de seus ocupantes, de 
modo a garantir a função social da propriedade rural, o direito à moradia e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um procedimento conduzido em parceria pelo 
Poder público e população beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e social de 
uma intervenção que, prioritariamente, objetiva legalizar a permanência de moradores de áreas 
urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e, acessoriamente, promove melhorias no 
ambiente rural e na qualidade de vida do assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da 
cidadania pela comunidade sujeito do projeto. O presente projeto tem como objeto atuar na 
regularização fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais da União e do INCRA no 
território do Estado do Paraná. O projeto será realizado por meio de convênio a ser formulado 
entre o INCRA e a UFPR, com interveniência da FUNPAR. O objeto abrange os procedimentos 
necessários para otimizar os processos de regularização fundiária do INCRA-PR, realizando as 
etapas necessárias para fins de promover a regularização fundiária e o processo de titulação de 
imóveis rurais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária do Paraná, criados em terras de 
domínio ou posse do INCRA ou da União, nos termos que estabelece a legislação pertinente. 
Dentre os produtos a serem entregues está a publicação e a difusão do conhecimento dos resultados 
das Teses, Dissertações, Artigos, Manuais Técnicos e E-book, bem como participação em eventos 
de natureza técnico-científicos, sendo que o bolsista de Pós-Doc selecionado no presente processo 
seletivo terá a responsabilidade de conduzir este produto do TED INCRA x UFPR.  
 
 


