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Edital Pós-Doutorado 2021-1

Processo Seletivo de Bolsista de Pós-Doutorado do "Programa 
de monitoramento e de avaliação ecológica e saúde de animais 
marinhos no estado do Paraná (ProMar/PR)" – 2021

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Costeiros e  Oceânicos

(PGSISCO) da Universidade Federal do Paraná torna público o para Processo Seletivo

de Bolsista de Pós-Doutorado do "Programa de monitoramento e de avaliação ecológica

e  saúde  de  animais  marinhos  no  estado  do  Paraná  (ProMar/PR)”,  coordenado  e

executado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/UFPR), para desenvolver

atividades de ensino e pesquisa no Centro de Estudos  do Mar da UFPR, de acordo com

a Portaria CAPES/MEC n° 086 de 03 de julho de 2013, nas modalidades a e b, exposto

no artigo 5° desta Portaria, e em conformidade com o explicitado neste  edital.

1. DOS DETALHES DA VAGA PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO

1.1. Número de vagas: 01

1.2. Previsão de início: Agosto/2021

1.3. Duração: 12 meses

1.4. Valor atual da bolsa: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

1.5. Atuação:  Produção  científica  de  qualidade,  incluindo  compilação  de  dados,

desenvolvimento analítico e integração de múltiplos conhecimentos.

1.6. Área de Avaliação da CAPES/MEC: Biodiversidade.

1.7. Área de Concentração: Dinâmica dos Ecossistemas Oceânicos e Costeiros

1.8. Linhas de Pesquisa: 1.  Processos naturais e antrópicos em sistemas costeiros e
oceânicos

1.9. Tema do projeto  :  Fatores biológicos e oceanograficos na distribuição de
tartarugas e mamíferos marinhos e modelagem de deriva de carcaças
de animais marinhos na região sudeste e sul do Brasil.

2. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS

O perfil do candidato deve ser compatível com as linhas de pesquisa do

programa  (disponíveis  em:  http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgsisco/pb/linhas-de-

pesquisa/). O candidato aprovado deverá executar  ações  presenciais junto  ao

Laboratório de Oceanografia Costeira e Geoprocessamento e Laboratório de Ecologia e

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgsisco/pb/linhas-de-pesquisa/
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgsisco/pb/linhas-de-pesquisa/
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Conservação  em Pontal do Paraná (PR)  ao  menos  quatro  (04)  dias  por  semana,

desenvolvendo, de acordo com sua carga horária, a avaliação de dados, contribuindo

com a execução e proposição de projetos, elaborando publicações científicas, apoiando

à orientação de alunos de pós-graduação e de iniciação científica, além de participar

como colaborador em disciplinas de pós-graduação e outras atividades academicas e de

divulgação  científica. Outras informações sobre o Laboratório  de  Ecologia  e

Conservação (LEC/UFPR) podem ser acessadas em https://www.lecufpr.net/.

2.1 Exige-se do candidato à bolsa atender os seguintes requisitos:

I. Possuir título de Doutor em Oceanografia, Zoologia, Ecologia ou áreas afins, quando

da  implementação da  bolsa,  obtido  em  Programas  avaliados  pela  CAPES  e

reconhecidos  pelo  CNE/MEC. Em  caso  de  diploma  reconhecido  em  instituição

estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação.

II. Estar apto a iniciar as atividades de pesquisa tão logo a candidatura seja aprovada

pela coordenação da PGSISCO.

III. Estar apto para dedicar-se exclusivamente ao desenvolvimento do projeto.

3. DO CRONOGRAMA

Etapa Data/Prazo

Período de inscrição 13/07/21 às 18:00h de 27/07/21

Homologação das inscrições Após 18:00 h  de 27/07/21

Recurso das inscrições indeferidas 48h a   contar   da   disponibilização   da

homologação das inscrições

Homologação das inscrições após

recursos

24h após   o   término   do   prazo   para

recursos da homologação das inscrições

Primeira etapa: pontuação do

currículo

30/07/21

Resultado da 1ª etapa 30/07/21

Recurso do resultado da 1ª etapa 48h a   contar   da   disponibilização   do

resultado da 1ª etapa

Resultado da 1ª etapa após recurso 24h após   o   término   do   prazo   para

recursos do resultado da 1ª etapa

https://www.lecufpr.net/
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Segunda etapa: avaliação dos

projetos e planos de trabalho

03/08/21

Resultado da 2ª etapa 03/08/21

Recurso do resultado da 2ª etapa 48h a   contar   da   disponibilização   do

resultado da 2ª etapa

Resultado da 2ª etapa após recurso 24h após o término do prazo para 

recursos do resultado da 2ª etapa

Resultado final 07/08/21

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. Deve ser realizada exclusivamente pelo do Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-

graduação (SIGA) da UFPR, disponível no endereço eletrônico

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2581

4.2. Documentação necessária:

a. Requerimento de inscrição devidamente preenchido;

b. Cópia do diploma de doutorado;

c. Curriculum Vitae no modelo da Plataforma Lattes do CNPq com documentação

comprobatória ou, se estrangeiro currículo conforme Anexo I da Portaria CAPES n° 086

de 03 de julho de 2013. O curriculum vitae deve ser OBRIGATORIAMENTE

organizado conforme o  Anexo 1, com os itens dispostos em ordem sequencial.  Será

considerada APENAS a produção ou atividades realizadas a partir de 2015 e listadas no

Anexo 1, com a respectiva pontuação. Toda a produção e todas as atividades listadas

deverão ser comprovadas para que a pontuação seja considerada. Os comprovantes de

produção e atividades devem estar anexados ao currículo, em arquivo único,

obedecendo à mesma ordem sequencial da tabela.

d. Projeto  de  pesquisa  e  plano  de  atividades  contendo  no máximo  10 páginas,

relacionado a uma das linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em

Oceanografia  e  com foco  no tema proposto.  O Projeto  de  pesquisa  deve  conter:

Introdução,  Objetivos,  Metodologia, Plano e Cronograma, Resultados e Produtos a

serem alcançados; Referências Bibliográficas; e  Plano de atividades de ensino na

graduação e na pós-graduação.

e. Cópia simples dos documentos pessoais: cópia da carteira de identidade civil e

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=2581
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do CPF e, se for  estrangeiro, cópia da 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,  CRC);  Carteira  de  Trabalho  e

Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia e data de validade

vigente), na forma da Lei nº 9.053/97.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1. Homologação dos(as) inscritos(as). A Coordenação da PGSISCO verificará o

atendimento aos requisitos dispostos na Portaria n° 086 da CAPES/MEC e neste edital,

e emitirá parecer sobre o deferimento da inscrição dos(as) candidatos(as), sendo

homologados(as) aqueles(as) que atenderem ao que foi solicitado.

5.2. O processo de seleção será realizado pelo Colegiado da PGSISCO. Os critérios para

seleção são:

a) Análise curricular. Os currículos serão pontuados conforme itens do Anexo I deste

edital, levando em consideração apenas atividades de ensino e de produção intelectual

realizadas a partir de 2015 ao presente ano. A análise de currículos é eliminatória e

serão considerados para a fase de avaliação de projetos e planos de trabalho os dez

primeiros classificados.

b) Análise  do projeto de pesquisa e  plano de atividades.  Os projetos  de pesquisa e

planos de atividades serão avaliados conforme itens do Anexo II deste edital.

c) Para  fins  de cálculo  da pontuação  média  final,  cada uma das  três  notas  de  cada

candidato(a) será padronizada entre 0 e 10, considerando 10 a nota máxima obtida em

cada um dos três itens avaliativos. As demais notas serão padronizadas em relação a

maior nota obtida no respectivo item de avaliação.

5.3. Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) pela média aritmética das notas

obtidas nos itens “a” e “b” do item 5.2. Em casos de empate, a nota do Currículo Vitae

servirá como critério de desempate.

5.4. Na eventual impossibilidade do(a) primeiro(a) candidato(a) assumir, o(a)

segundo(a) colocado(a) será contatado(a) para assumir e assim sucessivamente.
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6. DOS RECURSOS

Os eventuais pedidos de recurso deverão ser encaminhados à secretaria da PGSISCO

por escrito ou por e-mail (coordenadorpgsisco@gmail.com, anexar documento original

assinado, em formato pdf, indicando "Recurso - Edital PNPD 2020" como assunto da

mensagem) e respeitando os prazos indicados no item 3. cronograma, deste edital.

7. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da UFPR.



ANEXO I – TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DO

CANDIDATO. Será considerada APENAS a produção ou atividades

realizadas a partir de 2016.

Item
Artigo em periódico indexado (ISI - Journal Citation 
report) ou classificação Qualis (exclusivamente)

Pontuação

A1 50
A2 40
A3 35
A4 30
B1 25
B2 20
B3 15
B4 10
Livro científico ou didático (Apenas as obras com código de
indexação, ISBN ou equivalente)
Com comitê editorial internacional 50
Com comitê editorial nacional 25
Sem comitê editorial 10
Capítulo de livro científico ou didático (Apenas as obras
com código de indexação, ISBN ou equivalente)
Com comitê editorial internacional 25
Com comitê editorial nacional 12
Sem comitê editorial 5
Congressos, Simpósios ou similares
Publicação de resumo simples 2
Publicação de resumo expandido 5
Textos em jornais e revistas*
Produção de divulgação científica na mídia 1
Demais tipos de produção bibliográfica
Prefácio e/ou posfácio de livro especializado (com ISBN ou
equivalente)

10

Tradução de livro especializado (Edição nacional ou internacional) 10
Tradução de artigo ou capítulo especializado 5

Estágio de docência 10
Experiência docente (graduação) 20
Experiência docente (pós-graduação) 30
Obs.: Toda a produção deve ser devidamente comprovada. Artigos e resumos publicados como
primeiro  autor  somarão  100% à  pontuação estabelecida. *Máximo de  10  pontos.  **A pontuação
contará uma única vez em cada item contendo, no mínimo, 30 horas para cada item da experiência
docente.

Experiência docente**



ANEXO II – ITENS CONSIDERADOS PARA PONTUAÇÃO DO PROJETO 
DEPESQUISA E PLANOS DE TRABALHO

Critérios
Valor

máximo

1 Aderência e adequação científica às linhas de pesquisa da PGSISCO 1

2 Capacidade de organizar as ideias com objetividade e clareza 1

3 Relevância e originalidade do tema do projeto 2

4
Adequabilidade da metodologia proposta aos objetivos/hipóteses do
projeto

3

5
Relevância das atividades propostas e contribuição científica ou

acadêmica destas para as linhas de pesquisa da PGSISCO
3
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