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EDITAL PPGF/UFPR 03/2019 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PNPD 

 
O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) está selecionando 1 (um) recém-doutor através do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado da CAPES – PNPD/2019: 
 
Essa é uma Concessão Institucional às Instituições de Ensino Superior e tem 
por objetivo promover a realização de estudos de nível superior, reforçar 
grupos de pesquisa nacionais, renovar quadros no Programa de Pós-Graduação 
e promover inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágios 
de pós-graduação, estimulando sua integração com projetos de pesquisa em 
desenvolvimento. 
 
A bolsa tem vigência de no mínimo 3 (três) e no máximo 24 (vinte e quatro) 
meses, tendo atualmente o valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 
reais) a ser pago diretamente ao bolsista pela CAPES. Haverá ainda um 
repasse de recursos para custeio (taxa de bancada para projetos), no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) anuais. 
 
 
I - Requisitos do candidato à bolsa PNPD 
 
São requisitos obrigatórios para o candidato: 
a) possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, em cursos 
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNEE/MEC. Se estrangeiro deverá 
cumprir os requisitos constantes do Art. 5o da Portaria No 086 (ver item IX). 
b) disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 
estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de 
trabalhos científicos e tecnológicos e ou prêmios de mérito científico, conforme 
Regulamento do PNPD (ver item IX);  
c) não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
d) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
e) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 
f) não possuir vínculo empregatício de nenhuma espécie; 
 
II - Atuação do bolsista a ser selecionado 
 
O bolsista deverá desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento de tema de pesquisa consonante com alguma das áreas de 
concentração e linhas de pesquisa listadas a seguir: 
 
1. Física Atômica e Molecular 
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a) Processos de colisão e interações de átomos e moléculas; 
b) Teoria da estrutura eletrônica de átomos e moléculas. 
 
 
2. Física da Matéria Condensada 
 
a) Estrutura de líquidos e sólidos; cristalografia; 
b) Materiais magnéticos e propriedades magnéticas; 
c) Propriedades mecânicas e acústicas da matéria condensada; 
d) Propriedades térmicas da matéria condensada; 
e) Propriedades ópticas e espectroscopia da matéria condensada; 
f) Superfícies, interfaces, filmes finos e estruturas de baixa dimensionalidade; 
g) Transporte eletrônico e propriedades elétricas. 
 
 
3. Física dos Fluidos e Plasmas 
 
a) Fenômenos de transporte em fluidos; 
b) Física de plasmas; 
c) Teoria cinética de gases. 
 
 
4. Física Geral 
 
a) Física estatística, termodinâmica e sistemas dinâmicos não-lineares; 
b) Mecânica quântica; 
c) Relatividade geral e gravitação. 
 
 
III - Documentação necessária para a inscrição ao processo de seleção 
 
São documento obrigatórios para a inscrição: 
a) Requerimento dirigido à Coordenação do Programa, com a anuência do 
supervisor, que deve necessariamente ser um professor credenciado no 
Programa de Pós-Graduação em Física da UFPR e integrante do grupo de 
pesquisa junto ao qual o candidato pretende realizar suas pesquisas; 
b) Cópia do Diploma de Doutorado obtido ou revalidado em programa de pós-
graduação credenciado pela CAPES, ou Ata da Defesa de Tese de Doutorado; 
c) Currículo Lattes atualizado, com documentação comprobatória de todas as 
atividades e produções científicas pontuáveis segundo o item VI deste edital 
exceto para os artigos científicos publicados que tenham o DOI ("Digital Object 
Identifier”) devidamente cadastrado no Currículo Lattes;  
d) Cópia da carteira de identidade e do CPF, para candidatos brasileiros, ou 
Passaporte, para os candidatos estrangeiros; 
e) Projeto de pesquisa com plano de trabalho e cronograma das atividades a 
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serem desenvolvidas dentro do tema pretendido; 
f) Endereço, telefone e e-mail do candidato. 
A falta de qualquer um dos documentos listados, no processo de inscrição do 
candidato, implicará no indeferimento da inscrição. 
 
IV - Período de Inscrição 
 
A inscrição do candidato deverá ser feita no período de 22/04/2019 a 
30/04/2019 através do Portal Siga UFPR com acesso pelo link: 
 
https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencia
l=1413 
 
O resultado da análise das inscrições será divulgado até o dia 06/05/2019. Os 
candidatos podem entrar com recursos até o dia 08/05/2019. O resultado do 
recurso será divulgado dia 10/05/2019. 
 
Dúvidas ou esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através do contato:  
 
Programa de Pós-Graduação em Física, 
Universidade Federal do Paraná 
Prédio do Setor de Ciências Exatas - Centro Politécnico - 1º andar - Sala 110 
Caixa Postal 19044, 
81531-980 - Curitiba, Paraná 
 
Tel: +55-41-3361-3096; Fax: +55-41-3361-3418 
 
Horário de atendimento externo da secretaria: segunda a sexta-feira, das 
10:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
 
ou pelo e-mail: posgrad@fisica.ufpr.br 
 
V - Seleção 
 
O processo de seleção compreenderá a análise do currículo dos candidatos e 
dos projetos de pesquisa. Será indicado para receber a bolsa PNPD o(a) 
candidato(a) que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior 
pontuação final atribuída pela Comissão de Seleção instituída pelo Colegiado 
do PPGF. 
 
 
VI -Avaliação 
 
Serão pontuados o projeto (ênfase à aderência às linhas de pesquisa do 
Programa) e o CV Lattes do candidato, pontuando os itens 1.1, 4.2.2, 4.2.6, 
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4.2.7, 4.2.12 e 4.2.13 da Resolução 70/16-CEPE, segunda a pontuação 
indicada nesta mesma resolução, com acesso no link: 
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/12/cepe-7016-
relatório-da-comissão-e-proposta-nova-resolução-apresentando-tabela-de-
pontuação-revoga-Res.-10-05-CEPE-alterada-pela-Res-20.18.pdf 
 
 
VII - Divulgação dos resultados 
 
O resultado final da seleção será divulgado na página do PPGF da UFPR 
(http://fisica.ufpr.br/posgrad) e no edital da Secretaria do PPGF até o dia 
06/05/2019. O prazo para apresentar recurso é dois dias úteis contados a 
partir da divulgação oficial do resultado. O resultado, após o recurso, será 
divulgado na página do PPGF da UFPR http://fisica.ufpr.br/posgrad e no edital 
da Secretaria do PPGF no dia 10/05/2019. 
 
Mais Informações:  
Secretaria do PPGF-UFPR,   
Tel: +55-41-3361-3096 ou E-mail: posgrad@fisica.ufpr.br 
 
 
VIII – Implementação da bolsa 
 
A implementação da bolsa será feita até o dia 17/05/2019 com fonte de 
recurso financeiro do Ministério da Educação.   
 
IX - Regulamento do PNPD  
 
As orientações gerais do PNPD/CAPES referentes à Portaria CAPES No. 086 
podem ser acessadas na página: 
 
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 
 
As instruções para a utilização do Sistema Concessões de Bolsas e Auxílios 
(SCBA) se encontram no manual, disponível no link: 
 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/14092016-Manual-
SCBA-Perfil-Beneficiario.pdf 
 
A regulamentação interna vigente do pós-doutorado no âmbito dos programas 
de pós-graduação stricto sensu na UFPR (Resolução No 80/04 – CEPE) pode 
ser acessada pelo link: 
 
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2018/03/cepe1618-
assinado-revoga-8004-cepe.pdf 
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Curitiba, 22 de abril de 2019. 
 

 
 

 


