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Centro de Ciências Exatas e da Natureza

Departamento de Matemática
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Processo seletivo de candidatos ao programa de Pós-Doutorado
FAPESQ-PB-PPGMat-UFPB

O Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPB (PPGMat-UFPB) torna pública a abertura de 01
(uma) vaga para estágio Pós-Doutoral, com bolsa FAPESQ-PB, para atuação junto ao referido programa,
seguindo as normas contidas no Edital de Bolsas No 07/2021 FAPESQ-PB.

1. Das bolsas

1.1. O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais);
1.2. A duração da bolsa será de 12 meses, podendo ser renovada por mais 12 (doze) meses.

2. Das inscrições

2.1 O peŕıodo de inscrições terá ińıcio em 27/08/2021 e término às 23:59h do dia 05/09/2021, horário
de Braśılia. O candidato deverá enviar para o e-mail: ppgmat@academico.ufpb.br, no formato PDF, os
seguintes documentos:

2.1.1 Projeto de pesquisa para um peŕıodo de 12 meses;
2.1.2 Carta de um membro do PPGMAT, demonstrando interesse e disponibilidade para desenvolver o
projeto proposto;
2.1.3 Curriculum Vitae atualizado nos últimos 03 (três) meses na plataforma Lattes.

2.2. O candidato deve solicitar cartas de recomendação a 02 (dois) pesquisadores(as), que devem ser
enviadas diretamente, pelo pesquisador, ao e-mail: ppgmat@academico.ufpb.br.

3. Da seleção
Serão avaliados os seguintes itens:

3.1. O projeto de pesquisa do candidato;
3.2. Produção cient́ıfica do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.
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http://fapesq.rpp.br/editais/editais-abertos/edital-07-2021-bolsas-fapesq-retificado27072021.pdf/view


3.3. Caso a comissão de seleção ache necessário, poderá solicitar ao candidato uma entrevista por video-
conferência. A entrevista será previamente agendada entre a comissão e o candidato.

4. Do resultado e da implementação da bolsa

4.1. O resultado será divulgado a partir do dia 07/09/2021 na seguinte página:
http://www.mat.ufpb.br/ppgmat.
4.2. O ińıcio das atividades se dará a partir de setembro de 2021.
4.3. No ato de implementação da bolsa o candidato deve apresentar comprovante do t́ıtulo de doutor obtido
em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC ou equivalente obtido em instituição
estrangeira.
4.3. O candidato selecionado deverá atender os requesitos para concessão da bolsa que constam no artigo
12 do Edital de Bolsas No 07/2021 FAPESQ-PB.

Observação: O candidato deve ter ciência de que, caso seja do interesse do PPGMat-UFPB, poderá ser
convidado a ministrar uma disciplina no Departamento de Matemática da UFPB.

João Pessoa, 27 de agosto de 2021.

Comissão de Seleção:

Aurélio Menegon Neto
Cleto Brasileiro Miranda Neto

Evelina Shamarova
Everaldo Medeiros

Flank Bezerra
Jacqueline Rojas

João Marcos do Ó
Márcio Santos
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