
EDITAL CPQ-IF 001/2020 - PROGRAMA PNPD/CAPES 

A Comissão de Pesquisa do IFUSP receberá as inscrições de candidatos ao Programa 

PNPD/CAPES - Portaria CAPES nº 86/2013, do dia 12 a 31 de outubro de 2020, às 23h59 (hora 

de Brasília), para o preenchimento de uma bolsa de Pós-Doutorado em uma das seguintes 

modalidades: 

A - Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício - duração da bolsa: 12 meses, podendo ser renovada anualmente (após aprovação 

do relatório anual) até atingir o limite máximo de 60 meses; 

B - Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício - duração da bolsa: 12 meses, 

podendo ser renovada anualmente, após aprovação do relatório anual, até atingir o limite 

máximo de 60 meses; 

C - Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior 

ou instituições públicas de pesquisa - duração máxima da bolsa: 12 meses. 

Os requisitos e atribuições dos candidatos devem ser checados cautelosamente no site da CAPES 

em  https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-

no-pais/pnpd-capes . Para se inscreverem, os candidatos deverão acessar o site da Comissão de 

Pesquisa do IFUSP, no link http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/2003, preencher o 

formulário online “Inscrição PNPD/CAPES 2020”, e realizar o upload dos seguintes documentos 

em pdf: 

1. Cópia de documento comprobatório do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela 

CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC, e o histórico escolar do curso de Doutorado. Os 

candidatos deverão ter o título de doutor há, no máximo, 7 anos. No caso de diploma obtido 

em instituição estrangeira, é necessário ter equivalência de título aprovada no momento em 

que o candidato aprovado for cadastrado no sistema da CAPES, podendo apresentar o diploma 

estrangeiro para a inscrição. A equivalência do título poderá ser solicitada à Secretaria de  Pós- 

Graduação do Instituto de Física da USP. 

2. Cópia do curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo (de acordo com Anexo III da Portaria CAPES nº 086/2013) incluindo também uma lista 

com registros de patentes, trabalhos científicos e tecnológicos publicados em revistas 

indexadas, trabalhos apresentados em conferências, prêmios de mérito acadêmico, etc.; 

3. Projeto de pesquisa para 5 anos, de no máximo 6 páginas, contendo: objetivos, justificativa, 

contribuição para a pesquisa e para o Programa de Pós-Graduação do IFUSP, metodologia, 

resultados pretendidos, cronograma para o primeiro ano e referências; 

4. Carta de anuência do supervisor, que deverá ser docente do IFUSP; 

5. Os candidatos estrangeiros residindo no exterior deverão comprovar o endereço residencial 

no exterior no momento da submissão da candidatura. 

IMPORTANTE: Além das providências acima, é preciso solicitar, junto a colaboradores 

anteriores, no mínimo duas cartas de recomendação em papel timbrado, assinadas pelos 
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respectivos autores e com data posterior ao dia 12/10/2020, contendo uma avaliação criteriosa 

do desempenho passado do candidato, ressaltando suas qualidades acadêmicas, seu potencial 

e a capacidade de desenvolver um programa de estudos no nível e na área pretendida. As cartas 

devem ser enviadas pelo próprio autor a partir de seu endereço eletrônico institucional, até o 

dia 31 de outubro de 2020, em pdf, diretamente para o endereço editalpq@if.usp.br. O assunto 

do e-mail deve ser: “Carta de recomendação PNPD-2020” + Nome do candidato + Nome do 

autor da carta”. 

6. O resultado do presente edital terá validade de 6 (seis) meses. Havendo vacância na posição 

ou surgimento de outras vagas PNPD-CAPES no IFUSP, será chamado, na sequência, o candidato 

melhor classificado e assim sucessivamente, até expiração do prazo. 

Os candidatos serão avaliados pela Comissão de Pesquisa do IFUSP, que analisará apenas as 

candidaturas possuindo documentação completa e apresentada no prazo estipulado. Para mais 

informações, entrar em contato por e-mail editalpq@if.usp.br ou telefone (11) 3091-7114 

(WhatsApp). 
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