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EDITAL DE SELEÇÃO – PNPD/2008

O Programa de Doutorado em Bioinformática da Universidade Federal de Minas
Gerais FAZ SABER que estão abertas inscrições para a seleção de um Bolsista do
Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD da CAPES, a partir de 07 de julho
de 2008, dentro do projeto intitulado:

“Centro Nacional de Processamento em Bioinformática de Intenso
Desempenho (CENABID)”

O CENABID tem como objetivo principal criar uma rede de bioinformática de
intenso desempenho em colaboração com os Centros Nacionais de Processamento
de Alto Desempenho (CENAPAD) estruturados no sistema SINAPAD. O bolsista
a ser contratado neste edital deverá auxiliar na criação do núcleo CENABID-
UFMG e na implantação de serviços e bases de dados públicos e produzidos por
grupos de Bioinformática da UFMG e de seus colaboradores nacionais e
internacionais. O bolsista deverá ainda colaborar para a integração dos serviços do
CENABID-UFMG com as grades do SINAPAD e com o trabalho desenvolvido
por outros núcleos CENABID regionais.

A bolsa PNPD é uma bolsa de pós-doutorado 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 (até 60 meses). O projeto conta ainda com uma verba anual de
R$12.000,00 (doze mil reais) para custeio, repassada diretamente ao coordenador
do projeto.

PERFIL DO BOLSISTA

Os candidatos à bolsa PNPD devem ter doutorado em Computação, Bioinformática
ou áreas afins e ter experiência em algumas das seguintes áreas: serviços web
(SOAP), paralelismo, biologia computacional, construção e gerenciamento de
bancos de dados biológicos, interface web e demais habilidades importantes para a
construção e manutenção de um portal de serviços envolvendo hiper-computação.

Por exigência da Capes o bolsista PNPD deve atender aos seguintes requisitos:
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a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja este aprovado

pelas agências;
d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto;
e) não ser aposentado;
f) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos;
g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

a) Curriculum Vitae modelo Lattes atualizado e documentado (www.cnpq.br);
b) Cópia do Diploma ou certificado de conclusão do Doutorado;
c) Histórico Escolar da Graduação e da Pós-Graduação;
d) Carta de intenção explicitando os motivos que o levaram ao interesse pelo

projeto (formato livre);
e) Cópia de CPF e identidade.

CRONOGRAMA

08/07/2008: Início das inscrições.
08/08/2008: Término das inscrições. Inscrições postadas devem ser recebidas até
esta dada.
11/08/2008: Divulgação na secretaria do Programa e por correio eletrônico aos
inscritos dos candidatos selecionados para entrevista.
14/08/2008: Entrevistas de seleção, sendo admitida conferência pela internet caso
requisitado e testado com antecedência.
15/08/2008: Divulgação do resultado na secretaria do programa e por correio
eletrônico aos inscritos.

CONTATO
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Prof. Julio Cesar Dias Lopes
Sub-Coordenador do Programa e Coordenador do Projeto
(jlopes@netuno.lcc.ufmg.br)
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