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Edital 01/2016 – Seleção de Bolsista PNPD 

 

Seleção de candidato à bolsa de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte (PPGCE) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Belo Horizonte, MG) torna 
pública a abertura das inscrições para a admissão de 01 (um) bolsista de Pós-
Doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da 
CAPES, de acordo com os termos da Portaria CAPES 86/2013, para atuar em 
projeto de pesquisa : "Avaliação, registro e controle da carga no treinamento 
esportivo". 

Para maiores informações sobre a bolsa PNPD acessar o site 
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 

 

1. OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO: 

Selecionar um recém-doutor para bolsa de pós-doutoramento PNPD/CAPES, 
modalidade de bolsa A, no âmbito da Portaria CAPES 86/2013. 

  
2. PERFIL DO CANDIDATO: 

Conhecimentos em Ciências do Esporte, com experiência em pesquisa na área 
de Avaliação, Registro e Controle da Carga no Treinamento Esportivo. 

  
3. BENEFÍCIOS: 

Bolsa de pós-doutoramento no valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 
reais) pagos pela CAPES diretamente ao bolsista, após a assinatura do termo 
de compromisso e dedicação exclusiva às atividades do projeto.   

Vigência da bolsa: até 60 meses. 
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4. REQUISITOS: 
O candidato indicado para recebimento da bolsa do PNPD deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País. No caso de candidato 
estrangeiro, este deverá estar, no momento da implementação da bolsa, em 
situação regular no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) possuir em seu currículo Lattes qualificações que demonstrem capacitação 
suficiente para desenvolver o projeto; 
d) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
e) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do referido projeto 
na linha de pesquisa específica; 
f) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 
g) não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada; 
h) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a 
sua candidatura pela respectiva agência; 
i) ter obtido o título de doutor a, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da 
implementação da bolsa, estando de posse do seu diploma. Em caso de 
diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 
reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;  
j) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 
  
5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
a) O prazo final para o recebimento de candidaturas será até 03/12/2016. 
b) Os interessados deverão encaminhar uma mensagem eletrônica ao 
coordenador do projeto, Dr. Leszek Antoni Szmuchroski, no e-mail: 
leszek_br@yahoo.com.br, expressando o interesse em candidatar-se à bolsa e 
destacando suas principais experiências em pesquisa científica. 
c) Na mensagem eletrônica deverão ser indicados: i) link do currículo Lattes; ii) 
e-mail, endereço e telefones para contato. 
e) Ao candidato aprovado, será solicitado posteriormente o envio dos seguintes 
documentos:  
i) Xerox do RG, CPF e Título de Eleitor;  
ii) Cópia do Diploma e Histórico Escolar do Doutorado;  
iii) Currículo Lattes atualizado. 
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5. CRONOGRAMA: 
- Inscrições até 03/12/2016. 
- Processo seletivo:  
A Comissão Examinadora será composta pelos Docentes: Prof. Dr. Leszek 
Antoni Szmuchroski (Presidente), Prof. Dr. Bruno Pena Couto (membro titular) 
e Prof. Dr. Reginaldo Gonçalves (membro titular) e Prof. Dr. Mauro Heleno 
Chagas (membro suplente). 
- A comissão irá informar, até 05.12.2016 às 10:00h, por meio dos contatos 
disponibilizados pelo candidato sobre a indicação ou não para a próxima fase 
do processo seletivo (Entrevista). 
- Entrevista com os candidatos pré-selecionados (presencial, por telefone ou 
por skype) ocorrerá no dia 05/12/2016 no período de 11:00 às 15:00h. 
 
Início previsto das atividades: Dezembro 2016. 
 
  
6. CONTATO PARA ESCLARECIMENTOS: 
Dr. Leszek Antoni Szmuchroski 
Email: leszek_br@yahoo.com.br 
Tel. (31) 3409-2326 
 


