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Comunicado
Êdita[ }f-52/2Q] g
E$ arg abeítês ® Asslstên(Êa T#mka A(adêmka da inSli-

tMa de física da Jn&enÍdad k $ãa Pâu[a ({fU$P). sõ]a 3]S5
da Edifício Principal. no penada de t4 a 1848 2019. das ]0h
às 12h e das lah ês lü, as insatções para o f'rogramõ de
Ca dQçêü OidéHu de Pãs BoutõfândM (PCDpí)} referente âo
2' wm 5{r dõ 2õlg:

Poderão inseíever-n pêra a PCDPD as pós doutoíandos
aÍivas da iFy$?,

2 - E pemlittda ac$ pós-doutores da IfUSf: sab a supefvisãa

}

INSTITUTO 0EíiSI(A

A CG para ciência

Divulgar amplamente

't"'daÜü ,
ae m aacen e íesPansávy. wüiapaf de semínàr@s. aula
práticas, esNáas dâíig©w, üm wm rg azar B pa Ripa
de plantãeç ! fa e ucldar doidas e apEicaf piavas e exef({<ios
Essas atlvidades sáo nglda! pela Rewlução Copo 7406 de
04-10-29t7. G$ pü dwtafes KÊeciomdos ÍKebe©o mensal-
meoie ü mnespandenÍe a uma bala ?ÂE

3 - [$!e edital can empa $ dÍKip]iaa
43{»{51 - fuadanealos de PUeçânica(iGC} {4 haíasf

43QQ{52 - íntmehÇãa âs Medo $ em Fbka(if/}G(} 14

43a83?? - Labafa &h de fbÉea Hlodema if {4 horas/

43Ü2} t 2 - fi$ ca ii(Íf} {4 floras/Semana)

4302304 - [ÊetfoíwgmtÉsmo ll {!f} {4 t»ías/semaaa}
4323}G2 - f!$ a f (?além (4 }wra$/semana

43232a2 - íí$!ca [xÍeíMentêi g ?cii} {4 hora#semana}
43232a4 - física iy(Fo:i) {4 har üumaaa}

4 - Na &iü da tn«ãção, o caíididato deverá allrewntar 8

b:aria Madalena Salgado Bormu(!ez Zettun''
A.ssiaicnte Técrlico Ac:id &n'fico

.u ).el/q

seguinte dcmmentaçh:
a) Requerimento, devdamente preenchido disponível

pê9ína da Assistência Âcad+mkõ do Ifu$p
b) Dmupento. de p 6pr a punho. assinado peia int cessado.

infolmaíldo que as aüvidades ddéthas sãa wlunt&bs e a únka
üqeüvo É Q de aprimoramenta didâíica, Éseataaü1 3 unàüde de
qualquer respwsabiidade tabalhlsQ;

c) Dawmento oplicitando, casa possua. eyedência previa
em ativÉdad« de ensiw

d} Autorização da agência de fontenio/empren pala paRI.
ripar da Programa. Este d«umentQ podwâ ser apresentado atê
o ÉnÍcü das &iJlã$

5 - As iasuÉçées nféa ju@adas peça camlssães de Gradu-
ação e de PeWuisa do }fU5P. Qu nda o número de cafldidaíw
}oí ma©r que o número d vagar 8 ComBsãa de seie$ão }íâ
c©MideQr M seguintes cri@rias:

a} ÊxpeTiênc à didátka previ
b) Área de formulação na graduação;
c} Agêrlda de fomenta / emprua / Instituição de cíígem

$

7

do @quÊsadoc
Q {esukada do pímesw sekãva wrâ aninhada

por email. assim como será Informado o decente responsável
{supewÉsar) pela diKIPin3.

os s li idas deverão engegar Q pi 8 de trabalho
eiabonda em conjunto com a doente responsável

Ap o encaram ta dês atividadu. o peçqund re
wpeMwr devefãa entfeyaç separadamente, um felatófio de

atÊvÍdades. &vÊdêK!tente assinado

8 - Cabná ã$ Camissãu de {3faduaçãa e de @squisa avaliar

as rêlüt&bs e, sendo cmsiderados aprovados, os pesquisadores
rKe@ ãa um Ceüi$cada de Pa4c@açãa.

9 s a$ misws wíãa deÍbendw pela CcmÊs desde
Graduado e de ?esquis

O !t as nfamações poderão $er obtidas junto à Assistência
Âadémêca dc {F{JSR

São bub. 13.08-2at9


