
 

EDITAL DE SELEÇÃO – PRODOC/2008 
 

O Programa de Doutorado em Bioinformática da Universidade Federal de 

Minas Gerais FAZ SABER que estão abertas as inscrições para a seleção de um 

Bolsista do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação 

de Recém-doutores (PRODOC) da CAPES, a partir de 26 de maio de 2008, 

dentro do projeto intitulado: 

 

“Integração de bancos de dados biológicos para estudos avançados de 

biomoléculas” 

 

O PRODOC tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento, no 

âmbito dos programas de pós-graduação de instituições de ensino superior 

públicas, de projetos institucionais que contribuam para: a complementação da 

formação de recém-doutores; a diversificação interna dos grupos de ensino e 

pesquisa; o fortalecimento de grupos de pesquisa nos programas de pós-

graduação; a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A bolsa PRODOC tem as seguintes modalidades de apoio: 

a) bolsa de pós-doutoramento no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos 

reais) paga ao bolsista diretamente pela CAPES, durante o período de 

execução do projeto (24 meses); 

b) auxílio financeiro no valor máximo anual de R$12.000,00 (doze mil 

reais), a ser repassado ao coordenador do programa, para custeio de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão referentes ao projeto apoiado. 

É exigido do candidato à bolsa PRODOC atender aos seguintes requisitos 

(Art. 5º do Edital PRODOC da CAPES): 

I – ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;  

II – ter obtido o título de doutor há, no máximo, 05 (cinco) anos. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o 

reconhecimento de validação conforme dispositivo legal; 

III – não ter, preferencialmente, realizado o doutorado supramencionado na 

mesma instituição a que se vincula o programa de pós-graduação 

responsável pelo projeto de cuja execução participará;  
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IV – não ter vínculo empregatício ou estatutário;  

V – não ser aposentado;  

VI – ter sido aprovado pela Comissão de Pós-Graduação para desenvolver 

atividades acadêmicas no âmbito do projeto apoiado;  

VII – estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja este 

aprovado pela CAPES;  

VIII – dedicar-se integralmente às atividades do projeto;  

IX – não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;  

X – ter seu currículo atualizado disponível no sistema Lattes. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

01) CV Lattes atualizado e documentado (www.cnpq.br); 

02) Cópia do Diploma ou certificado de conclusão do doutorado; 

03) Carta de intenção explicitando os motivos que o levaram ao interesse pelo 

programa (formato livre), conforme o plano de trabalho disponibilizado na página 

do programa www.bioinfo.dout.ufmg.br; 

04) Cópia de CPF e identidade. 

 

CRONOGRAMA 

26/05/2008: Início das inscrições 

13/06/2008: Término das inscrições 

16/06/2008: Divulgação dos candidatos selecionados para entrevista na 

secretaria do programa e por endereço eletrônico aos inscritos 

17/06/2008: Entrevista de seleção 

O resultado final será divulgado na secretaria do programa e por endereço 

eletrônico partir de 18/06/2008. 

 

CONTATO 
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