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EDITAL Pós-Doutorado CAPES-Pandemias
Institui as regras para o Processo Seletivo para
bolsista de Pós-Doutorado, Edital CAPES-

Pandemias, do Programas de Pós-Graduação em
Nanociências e Materiais Avançados.
O Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados, doravante
denominado PPG-NMA, da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna pública a abertura
das inscrições para a seleção de 06 (seis) Bolsistas de Pós-Doutorado no âmbito do Edital
CAPES-Pandemias processo CAPES-88881.504639/2020-01. Os projetos serão
desenvolvidos através de colaborações entre docentes do PPG-NMA com pesquisadores do
Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM), voltados ao enfrentamento à nova pandemia da COVID-19 com
foco na prevenção e diagnóstico.

1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.

Serão atribuídas um total de 6 (seis) bolsas de pós-doutorado.
Parágrafo único. A união interdisciplinar das estruturas e competências dos grupos de
pesquisa do PPG-NMA e do LNNano/CNPEM está no bojo da contextualização do
presente edital. Sua abordagem interdisciplinar integrada permitirá a inclusão de recém
doutores de diversas áreas do conhecimento como física, química, biologia, saúde e
engenharias atuando em prol de um mesmo objetivo.

1.2. A Comissão de seleção será constituída pela coordenação do projeto CAPESPandemias no. Processo 88881.504639/2020-01.
1.3. Os candidatos deverão estar aptos a receber as bolsas a partir de Setembro de 2020.
.
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1.4. A seleção dos candidatos será realizada com base em: (1) histórico escolar de doutorado
do candidato; (2) análise do currículo Lattes; (3) projeto de pesquisa; e (4) entrevista a ser
realizada pela comissão de seleção
1.5.
Os candidatos deverão apresentar projetos contextualizados e alinhados com o projeto
CAPES-Pandemias do PPG-NMA.
Parágrafo único: Os projetos apresentados deverão envolver estratégias
interdisciplinares de combate a COVID-19 tanto na prevenção quanto no diagnóstico.
As linhas prioritárias de desenvolvimento científico e geração de produtos tecnológicos
são: desenvolvimento de biosensores diagnósticos, desenvolvimento e
reposicionamento de fármacos, materiais autodesinfetantes, veículos carreadores de
fármacos, fotofísica e fotônica aplicadas à inativação viral, estratégias de eliminação
viral no meio ambiente de forma ecologicamente correta, cálculos computacionais,
machine learning, materiais semicondutores emissores de radiação ultravioleta,
desenvolvimento de novos materiais nanoestruturados com alta capacidade próoxidante para combate ao vírus.
1.6.

Exige-se do candidato atender aos seguintes requisitos:
Possuir título de doutor, quando da implantação da bolsa, obtido em Programas 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;
Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/)
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;
Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;

2.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

2.1 Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de
31/07/2020 a 24/08/2020, o site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, clicar no
ícone “CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER PELO SIGAA”, acessar o Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, escolher o curso desejado,
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responder ao questionário e anexar as cópias dos seguintes documentos (obrigatoriamente
em formato PDF):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br);
Carta solicitando a inscrição;
Projeto de Pesquisa de no máximo de 6 páginas (em consonância com o item 1.5);
Cópia do CPF e do documento de identidade;
Diploma ou Certificado do Doutorado ou Ata da Defesa de Tese;
Histórico Escolar do Doutorado.
RNE/RNM, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE/RNM, será aceita, para
inscrição, cópia do passaporte).

2.2
Não serão aceitas inscrições realizadas por quaisquer outros canais que não o previsto
neste Edital.
3.

CRONOGRAMA

3.1.

O calendário de inscrição, seleção e atribuição das bolsas é apresentado abaixo:

31/07/2020:
24/08/2020:
26/08/2020:
27/08/2020:
31/08/2020:
01 a 02/09/2020:

Início das inscrições;
Término das inscrições;
Divulgação do resultado parcial no site do curso;
Início das entrevistas, ver horário e link no site do PPG-NMA;
Divulgação do Resultado Final;
Período de interposição de recurso sobre resultado final;

3.2.
Todos os resultados serão divulgados na página eletrônica oficial do PPG-NMA, no
endereço: http://nano.ufabc.edu.br/
3.3. Dúvidas e solicitação de informações adicionais devem ser direcionadas para o email: nano@ufabc.edu.br
OBSERVAÇÃO: Os recursos a que os candidatos têm direito deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (nano@ufabc.edu.br).
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Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão
acatadas.
4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
4.1.
I.
II.
III.

O processo seletivo será constituído das etapas descritas a seguir:
Análise e avaliação do currículo e do histórico escolar do candidato (caráter
eliminatório);
Projeto de pesquisa alinhado ao tema deste edital (caráter eliminatório);
Entrevista (caráter eliminatório): Os candidatos serão convocados para a entrevista
remota mediante comunicado na página do PPG-NMA no endereço:
http://nano.ufabc.edu.br/

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO
5.1.
I.
II.
III.
IV.

Será desclassificado e excluído do processo seletivo o candidato que:
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em qualquer etapa da seleção;
Não apresentar a documentação completa requerida nos prazos e condições estipuladas
neste edital;
Não estiver presente para a entrevista, na data, horário e link especificado;
Infringir as demais disposições previstas neste Edital.

6. DO RESULTADO
6.1.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos
os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo na página eletrônica oficial
do PPG-NMA, http://nano.ufabc.edu.br/.
6.2.
O resultado contendo a classificação e a aprovação será publicado na página eletrônica
oficial do PPG-NMA.
7. DO RECURSO
7.1. Caberá recurso, em face dos resultados previstos no item 4.1 deste Edital, pelas razões
de legalidade e de mérito.
7.2.
Os recursos deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail
nano@ufabc.edu.br, de forma fundamentada para que possam justificar nova deliberação.
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7.3.
I.

O recurso deve atender ao seguinte:
O assunto do e-mail deve conter: Recurso - CAPES - COVID-19 Pós-doc - “Nome
do candidato”;
II.
Não há um modelo de texto para recursos previstos neste edital, devendo o próprio
candidato redigir as suas alegações de forma clara e objetiva.
7.4. As solicitações enviadas para canais diferentes dos indicados neste Edital não serão
apreciadas pela Comissão de Seleção.
7.5.
Caberá à Comissão de Seleção analisar os recursos interpostos pelos candidatos desde
que o pedido esteja em conformidade com os prazos e procedimentos previstos neste Edital.
7.6.
Não caberá novo recurso (segundo recurso) em face da decisão da Comissão de
Seleção.
7.7. Os recursos previstos neste Edital não possuem caráter suspensivo.
8. DAS BOLSAS
8.1. As bolsas às quais o presente edital se refere são regulamentadas pela Capes e serão
pagas por esta Agência com depósito em conta corrente no Banco do Brasil a ser indicada pelos
beneficiários.
8.2. As bolsas de pós-doutorado terão 12 mensalidades sendo possível prorrogação por mais
12 meses.
8.3. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela coordenação do
projeto CAPES.
Santo André, 27 de Julho de 2020.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Nanociências e Materiais Avançados
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