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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 

 

1. O Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola da UFRRJ recebe inscrições para a seleção de 

BOLSISTA pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado no período de 01 de março a 14 de março de 2016. 

2. O candidato deve consultar a regulamentação do referido Programa da CAPES, disponível no seguinte 

endereço: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

3. A bolsa tem duração de até 12 meses, renovável por mais 12 meses. 

4. O valor mensal da bolsa é de R$ 4.100,00. 

5. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país, com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou 

instituições públicas de pesquisa. 

6. A inscrição deve ser realizada exclusivamente através do e-mail ppgea@ufrrj.br, anexando-se os 

seguintes documentos no formato pdf: 

I – diploma de doutorado; 

II – currículo gerado a partir da Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, CV atualizado; 

III – projeto de pesquisa vinculado a uma das seguintes temáticas: Educação e Gestão no Ensino Agrícola; 

Educação e Meio Ambiente; Ensino na Produção Animal; Ensino na Produção Vegetal; Ensino na 

Agroindustria; 

IV – carta pessoal contendo uma explanação sobre a contribuição que o estágio pós-doutoral poderá 

trazer para o desenvolvimento profissional do interessado e para o próprio Programa; 

V – comprovante de endereço, somente no caso de estrangeiro residente no exterior; 

7. Professores substitutos poderão ser aceitos, sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e 

autorização do PPGEA/UFRRJ. 

8. Não serão aceitas inscrições de docentes efetivos da UFRRJ. 

9. A seleção do bolsista atenderá aos seguintes critérios:  
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- avaliação do mérito do projeto de pesquisa; 

- adequação dos propósitos do estágio pós-doutoral ao escopo do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRRJ; 

- perfil acadêmico que contemple experiência na orientação de alunos, inserção em grupos e redes de 

pesquisa e participação em projetos de pesquisa financiados, produção científica. 

10. O resultado será divulgado até 16/03/2016 e a implementação da bolsa será realizada até 18/03/2016. 

 

UFRuralRJ, 24 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 Profa. Rosa Cristina Monteiro 

Coordenador do PPGEA 

 

 

 

 


