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PRAZO DE INSCRIÇÃO: ATÉ DIA 17.02.2020 

Este edital destina-se à seleção de candidatos para a concessão de 01 (uma) bolsa de pós-doutorado (FAPERJ-
EMERGENCIAL- Pós-graduação Ciências Biológicas – Fisiologia), no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) 
ao mês, a serem pagas diretamente ao bolsista pela agência de fomento. 
 
Requisitos: 

� Os candidatos deverão possuir grau de doutor na ocasião da inscrição. 
� Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
� Ser egresso do programa de doutorado da PPG Fisiologia e ter defendido a tese entre 19/02/2018 e 

16/02/2020. 
� Ser supervisionado por um docente devidamente credenciado ao Programa de Pós-graduação (Fisiologia),  
� Possuir currículo registrado e atualizado na Plataforma Lattes; 
� Dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto, não possuindo vínculo empregatício ou 

receber outra bolsa de qualquer natureza durante a vigência do projeto; 
�  Estar cadastrado no programa PIPD da UFRJ pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. 
� Ao final de 1 ano, o bolsista deverá apresentar um relatório final contendo as atividades desenvolvidas 

durante o período de bolsa; 
 

AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER ENVIADAS EM PDF PARA O E-MAIL pgfisiologia@biof.ufrj.br. 
TODOS OS DOCUMENTOS  ABAIXO DEVERÃO ESTAR EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF 

ASSUNTO: NOME DO CANDIDATO – PÓS DOC FAPERJ FISIOLOGIA 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO: 
� Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada pelo candidato e pelo supervisor, que deverá ser 

orientador credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Fisiologia) da UFRJ. A ficha de 
inscrição está disponível no endereço eletrônico.   

� Curriculum Lattes atualizado do candidato; 
� Cópia do diploma de doutorado; 
� Projeto de Pesquisa. 
 

ATENÇÃO: Uma vez que não há possibilidade de prorrogação desta bolsa, espera-se que o plano de trabalho esteja 
relacionado diretamente à finalização de artigos relacionados a tese do candidato. O projeto deverá conter, no 
máximo, 05 páginas (com exceção de referências bibliográficas), constituído de: 

� Título e área temática ao qual se enquadra; 
� Resumo; 
� Racional enfatizando os pontos a serem complementares aos dados do doutorado; 
� Objetivos e abordagens experimentais; 
� Referências bibliográficas. 

SELEÇÃO: 
� Defesa do projeto de pesquisa em uma apresentação pública de 20 minutos seguida de discussão com banca 

examinadora e análise do curriculum vitae. 
� Uma vez que não há possibilidade de substituição, somente um candidato será indicado. 

 
A SELEÇÃO SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 2 E 6 DE MARÇO DE 2020. 


