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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÂO EM MATEMÁTICA DA UFPB 
 

Pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPB 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPB, em João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, vem divulgar a existência de uma vaga de Pós-Doutorado com 

bolsa PNPD – Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. Procuramos candidato 

com excelente potencial de pesquisa. A bolsa é de R$ 4.100,00 mensais por um ano, com 

possibilidade de renovação por igual período. Os candidatos aprovados serão convidados 

a contribuir para a carga didática do departamento, de acordo com as suas necessidades, 

em não mais do que uma disciplina por semestre. 

Os interessados devem enviar, ao endereço de e-mail mestrado@mat.ufpb.br, os 

seguintes documentos: 

 

• Curriculum Vitae. 

• Projeto de Pesquisa. 

• Nomes e endereços de e-mail de pelo menos dois pesquisadores que podem, se 

solicitados, enviar cartas de referência. 

 

O candidato aprovado deverá iniciar as atividades em outubro de 2015. As 

inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro de 2015. Até o dia 3 de Outubro de 

2015, o resultado da seleção será divulgado na página http://www.mat.ufpb.br/mestrado/. 

 

 

Post-doctoral position at the Graduate Program in Mathematics UFPB 
 

The Graduate program in Mathematics of UFPB at João Pessoa, Paraíba, Brasil, is 

searching for candidates to a post-doc position. The position is for one year and carries a 
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tax free monthly stipend of R$ 4.100,00 Brazilian reais. The selected candidate may have to 

teach no more than one course per semester depending on the departmental needs. 

The candidates must send to the e-mail address mestrado@mat.ufpb.br, the 

following documents: 

 

• Curriculum Vitae. 

• Research proposal. 

• Names and addresses of at least two researchers that could provide letters of 

recommendation if required. 

 

The selected candidate should begin the activities in October 2015. Applications can 

be made until September 30th. Until October 3rd, the results will be published on the 

webpage http://www.mat.ufpb.br/mestrado/. 

 

 
 
 

A coordenação 
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