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ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS A BOLSA DO PROGRAMA 
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) 

(PORTARIA Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013) 
EDITAL Nº 01/2017 

 
O Programa de Pós-Graduação em Toxicologia e Análises Toxicológicas informa que estão 
abertas as inscrições para o preenchimento de 1 bolsa do Programa Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD) da CAPES, nas modalidades a seguir: 

 
 Público alvo Duração máxima da 
A Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de 

visto temporário, sem vínculo empregatício 
Até 60 meses 

B Estrangeiros residentes no exterior Até 60 meses 
C Docente ou pesquisador no país com vínculo 

empregatício em instituições de ensino superior ou 
instituições públicas de pesquisa 

Até 12 meses 

 
A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o 
pagamento de recursos de custeio anual. A bolsa mensal consiste no pagamento de 
mensalidades de R$ 4.100,00 diretamente ao bolsista. 

 
1. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS E BOLSISTAS CONFORME TRECHO DA 
PORTARIA N° 86 DE 03 DE JULHO DE 2013 
 
I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
II – 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, conforme anexo deste 
Regulamento; 
III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
IV – O candidato pode se inscrever em uma das modalidades acima (A, B ou C); 
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “A”, sem prejuízo de 
suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 
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§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “C” deverão apresentar comprovação de 
afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da 
bolsa. 
§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “C” não poderão realizar o estágio pós-doutoral na 
mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

 
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 27/03/2017 a 26/04/2017. 

 
3. LOCAL DE INSCRIÇÃO: As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail 
pgtox@usp.br ou entregues diretamente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Toxicologia e Análises Toxicológicas, no Bloco 13B da FCF-USP/São Paulo das 
14h00 às 17h00. As inscrições são gratuitas. 

 
4. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA INSCRIÇÃO: 
 
a) Cópia do RG ou Passaporte; 
b) Cópia do Diploma do Doutorado ou Declaração/Certificado de Defesa do Doutorado, obtido 
em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Diplomas emitidos por 
instituições estrangeiras serão avaliados pela CCP; 
c) Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, modelo de 
Currículo (Anexo III da Portaria CAPES/MEC nº. 086/2013); 
d) Projeto de Pesquisa, com anuência e assinatura do provável supervisor (docente permanente 
credenciado no Programa de Pós-graduação em Toxicologia e Análises Toxicológicas); 
e) Resumo com informações do candidato e do supervisor constando publicações em períódicos 
(últimos 5 anos), participação em eventos científicos no exterior, estágio sanduíche no exterior, 
premiações resultantes da tese, índice H e Researcher ID atualizado do supervisor e do candidato 
e colaborações internacionais. 
OBS: Todas as inscrições serão analisadas e deferidas/indeferidas pela Comissão 
Coordenadora do Programa – CCP. 

 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
 
a) Análise do Currículo do candidato, com ênfase na produtividade em pesquisa em que se 
insere o projeto a ser executado;  
b) Análise do Projeto de Pesquisa e domínio do tema pelo candidato, avaliados após uma 
apresentação de 30 minutos perante uma banca examinadora indicada pelo Programa de 
Pós-Graduação;  
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c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) membros indicados pela CCP – Comissão 
Coordenadora do Programa. As notas da apresentação e defesa oral e da análise do curriculum 
vitae serão atribuídas pelos examinadores a partir da média aritmética das notas dadas; 
d) Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0 (sete) 
considerando a média das avaliações dos ítens a) e b); 
e) As provas não serão públicas. 
 
6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 1º Critério: o candidato que tiver o maior nº de publicações 
indexadas como 1º autor e/ou autor correspondente. 2º Critério: o candidato que tiver o maior nº 
de artigos em periódicos indexados.  
 
7. PERÍODO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 02/05 a 
05/05/2017. A confirmação da data será informada via e-mail a todos os inscritos. 
 
8. RESULTADOS 
 
O resultado do processo de seleção será informado aos candidatos por email. Os candidatos 
poderão contatar a secretaria do programa de pós-graduação por email (pgtox@usp.br) ou por 
telefone (11 3091-8536) para obter informações a respeito do processo de seleção. 
 
9. ASPECTOS ÉTICOS  
 
Os projetos que envolvam pessoas, animais ou organismos geneticamente modificados deverão 
ser objeto de análise e aprovação específica dos órgãos afeitos antes de serem iniciados (comitês 
de ética em pesquisa). 
 
Observação I: Caso o Programa apresente alguma bolsa CAPES/PNPD vacante, a mesma será 
preenchida conforme classificação do candidato no Processo Seletivo até 05/07/2017, após esta data 
será realizado novo processo seletivo. 
 
Observação II: Os bolsistas aprovados serão avaliados por meio de relatórios que deverão ser 
entregues ao Programa a cada 12 meses de bolsa. A bolsa será renovada com base no parecer do 
relatório e homologação da Comissão Coordenadora do Programa – CCP. 
 
Observação III: A implementação da bolsa será feita em maio/2017.  
 
 


