EDITAL 04/2015– PÓS-DOUTORADO – PNPD
O Colegiado de Curso aprovou e o Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Ciências Biomédicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa torna pública a abertura de
inscrições para seleção de candidatos para realizar estágio pós-doutoral no âmbito do Programa
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES)
1-DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 1o a 24 de abril de 2015.

2-DAS VAGAS: será ofertada uma vaga, seguindo os critérios exigidos e informados pela PORTARIA Nº
086, DE 03 DE JULHO DE 2013 (http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).

3-BOLSA: no valor de R$4.100,00 com duração de 12 meses, renovável por mesmo período até o
máximo de 60 meses.
4-LINHA DE PESQUISA: Biologia Celular e Molecular do Desenvolvimento e de Processos Patológicos

5-PROJETO DE PESQUISA: Papel de metaloproteinases durante a diferenciação de células musculares.
Este projeto será desenvolvido em colaboração com a profa Dra Cláudia Mermelstein da UFRJ.

6-DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO

a) A inscrição deverá ser feita pessoalmente, por procuração, ou por correspondência. O formulário de
inscrição e termo de ciência e comprometimento

pode ser acessado

no seguinte endereço:

http://www.pitangui.uepg.br/propesp/ppgbiomedicas/selecao.php Os dados para envio de correspondência
ou entrega dos documentos pessoalmente é: PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
BIOMÉDICAS. Av General Carlos Cavalcanti, 4748 Uvaranas; Bloco M sala 98. CEP 84030-900, PONTA
GROSSA- PR. A inscrição realizada por correspondência (VIA SEDEX) deverá ter o carimbo da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ou similar estrangeiro, com data limite de postagem até 24 de abril de
2015. Na inscrição por procuração, devem ser apresentados, também, o instrumento de mandato (com
poderes específicos para promover a inscrição) e o documento de identidade do procurador.

b) Para se inscrever, alem do formulário e termo de ciência são exigidos: fotocópia autenticada para todos
os documentos (se por correspondência) ou, se pessoalmente, apresentação originais dos documentos
pessoais de identificação (RG e CPF); comprovante de conclusão de doutorado em Instituição

reconhecida pelo Ministério da Educação e CAPES (mesmo que estrangeiro); cópia atualizada do
Currículo Lattes.

7-DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

A seleção será realizada baseada na análise do Currículo Lattes considerando os seguintes critérios
desejáveis no perfil dos(as) candidatos(as):
1- Experiência em pesquisa utilizando modelos “in vitro”
2- Experiência em técnicas de biologia molecular
3- Inscrições com rasuras ou com informações dúbias, serão indeferidas.

8-DO RESULTADO: o resultado dos selecionados será publicado em edital na página do PPG até 30 de
abril de 2015.
9-DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: será composta pelos seguintes professores
Prof. Dr. Jose Rosa Gomes – coordenador do programa e supervisor da bolsa
Profa. Dra. Katia Sabrina Paludo – membro do colegiado do programa
Prof. Dr. Rafael Bertoni da Silveira – vice-coordenador do programa

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Ponta Grossa,30 de março de 2015.

Prof. Dr. Jose Rosa Gomes
Coordenador

