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EDITAL Nº 01/2021 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA O ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO SEM 
BOLSA NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO ESPACIAL – DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
 
Nos termos do art. 93 do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
(PUC Minas), faço saber aos interessados que estarão abertas, no período de 20 de agosto a 17 de setembro de 
2021, as inscrições no processo de seleção, sem bolsa, para realização de estágio pós-doutoral no Programa de 
Pós-graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial –, obedecendo-se aos critérios do presente 
Edital. 
 
 
1. DO NÚMERO DE VAGAS E DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
1.1. São oferecidas, através do presente Edital, 4 (quatro) vagas. Em caráter excepcional poderá haver a 

alteração número máximo de vagas, a critério do Colegiado. Os professores disponíveis para orientação 
neste edital são: Dr. José Flávio Morais Castro, Dr. Luiz Eduardo Panisset Travassos e Dr. Paulo 
Fernando Braga Carvalho e Dr. Duval Magalhães Fernandes. 
 

1.2. O preenchimento das vagas fica condicionado à aprovação do projeto de pesquisa e do plano de trabalho 
(que deverão estar em consonância com a linha de pesquisa do professor) pelo Colegiado e/ou por 
comissão por este designada para a realização do processo seletivo. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições estão abertas a candidatos que tenham o pedido de realização de estágio pós-doutoral 

aprovado pelo Colegiado, nos termos da Resolução 01/2011, de 05.05.2011, e que cumpram, ainda, as 
seguintes exigências em consonância com a Portaria 86 de 03.07.2013, da CAPES: 

 
I. possuir o título de doutor, quando do início do estágio, obtido em cursos avaliados pela CAPES 

e reconhecidos pelo CNE/MEC ou por eles revalidado nos termos da legislação; 
 

II. ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com histórico 
comprovado de trabalhos científicos, conforme Anexo II deste Edital. 

 
 
2.2. Poderão inscrever-se doutores das áreas de Ciências Humanas, Exatas, Biológicas e Sociais que tenham 

interesse em desenvolver projetos de pesquisa na linha de pesquisa do professor e na área de 
concentração do Programa: Análise Espacial. 
 

2.3. Período de inscrição on-line: de 20/08 a 17/09 de 2021. 
 
2.4. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do e-mail infoespa@pucminas.br, 

em formato digital, com todos os comprovantes necessários digitalizados em formato Portable 
Document Format (PDF). 

 
2.5. Documentação exigida para a inscrição: 
 

I. ficha de inscrição no processo seletivo, em formulário oficial, devidamente preenchida; 
 

II. cópia do diploma de Doutor;  
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III. cópia atualizada do currículo na plataforma Lattes, para brasileiros, ou cópia do currículo com 
histórico de trabalhos científicos, no caso de estrangeiros;  
 

IV. projeto de pesquisa conforme as orientações para elaboração de trabalhos técnicos científicos da 
PUC Minas, disponíveis em: http://portal.pucminas.br/biblioteca/docu mentos/Guia-ABNT-
projeto.pdf; 

 
V. plano de trabalho de que constem atividades e produtos esperados; 

 
VI. carta de anuência do professor indicado como supervisor do estágio pós-doutoral.  

 
§ Único – O formulário do requerimento de inscrição no processo seletivo estará disponível no site do 
Programa (http://www.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php) e no Anexo I deste Edital. 
 
2.6. Fica vedada a complementação posterior de qualquer documento exigido para a inscrição no processo 

seletivo. 
 
2.7. As inscrições estarão sujeitas a deferimento, a ser divulgado no dia 20 de setembro de 2021, no site do 

Programa, por meio do link: http://www. pucminas.br/pos/geografia/destaques.php. 
 
§ Único – São motivos para o indeferimento da inscrição, sem direito a recurso, a ausência de qualquer 
documento obrigatório, a submissão fora do prazo e o descumprimento de qualquer item do presente Edital.  
 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. O julgamento dos pedidos, com base no mérito acadêmico, é atribuição do Colegiado e/ou de comissão 

do processo seletivo do estágio pós-doutoral do Programa de Pós-graduação em Geografia – Tratamento 
da Informação Espacial e/ou de professores por ele designados.  

 
3.2. O processo seletivo constará da análise do currículo, do projeto de pesquisa e do plano de trabalho 

apresentado no ato da inscrição. 
 

3.3. O projeto de pesquisa deve ser elaborado em consonância com os objetos de estudo e pesquisa do 
docente indicado como supervisor do estágio pós-doutoral. 

 
3.4. O plano de trabalho, de que constem atividades e produtos esperados, deve ser apreciado pelo professor 

indicado como supervisor, que dará sua anuência por meio da Carta citada no item 2.5. 
 

3.5. O resultado do processo de seleção, devidamente chancelado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação, será divulgado, oficialmente, pela Secretaria do Programa, até o dia 27 de setembro de 2021. 

 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO PÓS-DOUTORANDO 

 
4.1. O pesquisador deve:  

 
I. cumprir todas as determinações regimentais do Programa de Pós-graduação em Geografia – 

Tratamento da Informação Espacial da PUC-Minas; 
 

II. dedicar-se às atividades do estágio pós-doutoral que constarem do plano de trabalho acordado 
junto ao professor supervisor;  
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III. encaminhar Relatório Final ao Colegiado do Programa em até 30 (trinta) dias após o encerramento 
das atividades constantes do projeto de pesquisa.  

 
§ Único – Quando apurada a impossibilidade de continuação da pesquisa por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade, ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada, o 
pesquisador deverá informá-lo ao professor supervisor e ao Colegiado do Programa. 

 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. O período de duração do estágio é de, no mínimo, 6 (seis) meses e, no máximo, 12 (doze) meses, com 

início das atividades previsto para outubro de 2021. 
 

5.2. Em ambos os casos, o Relatório Final a que se refere o inciso III do item 4.1 deverá ser entregue em até 
30 (dias) dias após o encerramento das atividades de pesquisa. 

 
5.3. A validação do estágio pós-doutoral será realizada pelo Colegiado do Programa e pelo docente 

supervisor do estágio, em consonância com o Plano de Trabalho proposto.  
 

5.4. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas do presente Edital 
e dos instrumentos legais a que faz referência. Ao se inscrever, o candidato declara conhecer e se 
compromete a cumprir, na sua íntegra, os ordenamentos superiores da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas.  

 
5.5. Será excluído do processo seletivo o candidato que tiver prestado falsa declaração ou praticado fraude 

ou qualquer ato de improbidade. 
 

5.6. O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital só terá validade para o ano e 
modalidade de sua vigência.  

 
5.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia – 

Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas. 
 

Para conhecimento de todos, o presente Edital será tornado público na Secretaria do Programa e no site 
http://www.pucminas.br/pos/geografia/destaques.php.  
 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021. 
 
 

 
 
 
 

Professora Ana Márcia Moreira Alvim 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial 

PUC Minas 
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ANEXO I 
Ficha de Inscrição -  Estágio Pós-Doutoral 

 
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Nome: 
Filiação: 
Naturalidade: Data de nascimento: 
Documento de identidade:  Órgão expedidor: UF: 
C.P.F.: 
Estado civil: 
2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
Rua/Av.: Nº: Apto: 
Bairro: Cidade: UF: 
CEP: Telefone de contato: 
 e-mail: 
3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Doutorado em: 
Universidade: 
País:  Data de conclusão:  
4. VÍNCULO PROFISSIONAL 
Instituição: 
Cargo: Data de Admissão: 

 
 
DATA: _____/_____/_____  ASSINATURA DO CANDIDATO: __________________________ 
 
 
DOCUMENTOS APRESENTADOS  

 Sim  
Diploma de Doutor   
Currículo Plataforma Lattes – CNPq (brasileiros)   
Curriculum Vitae com histórico de trabalhos científicos (estrangeiros)   
Plano de Trabalho 
Carta de anuência do professor supervisor 

  

Comprovante de Endereço   
Cópia do documento de identidade   
Cópia do CPF   
01 Foto 3 x 4   
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição   
   
Secretaria do Programa: _______________________________ 
 
Coordenação do Programa: _____________________________ 
 
PARACER FINAL: __________________________________ 

Data: 
 
Data: 
 
Data: 

__/__/__ 
 
__/__/__ 
 
__/__/__ 
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ANEXO II 
Foreign Researcher Curriculum Vitae – English 

 
1. PROFESSIONAL DATA/ACTIVITY 
Full name 
 

e-mail 
 

Institution 
 

Present position 
 

Department 
 

Start date (month/year) 
 

Office address 
 

P.O. box 

City 
 

State/Province Country 
 

Zip code 
 

Phone number 
 

Extension Fax number 
 

2. ACADEMIC BACKGROUND 
Field of knowledge Start / End date 

 
Institution City 

 
Country 
 

 
Field of knowledge Start / End date 

 
Institution City 

 
Country 
 

3. RESEARCH INTERESTS 
Field of Study 
 

4. EXPERIENCES 
Managerial and/or 
administrative activity 

 
 
 

Research and 
Development 

 
 
 

Others  
 
 

5. WORK EXPERIENCE 
Position Activities Local Start - End date 
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6. SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL, AND ARTISTIC PRODUCTION 
Type Number Type Number 

Scientific articles in national 
scientific journals 

 Participation in expositions, 
presentations etc. 

 

Scientific articles in 
international scientific journals 

 Motion pictures, videos, audiovisual 
and media production 

 

Articles for scientific 
divulgement 

 Patents  

Advised theses  Books  
Papers presented in congresses, 
seminars, conferences etc. 

 Book chapters  

    
7. MAIN PUBLICATIONS: 
Relevant publications related to the project 
 
8. LANGUAGES 
Indicate your language proficiency:  P – poor      G - good      E – excellent 
 
Language: 
speaking reading writing  
    
Language:    
speaking reading writing  
    

 

 


