
Informamos que o Edital de Seleção - Inscrições e Processo Seletivo para Bolsa de 

Pós-Doutorado CAPES (PNPD) junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Produção (PPG-EP) da Escola de Engenharia de São Carlos – USP foi retificado de 

modo a atender à Resolução CoPq 7406, de 03 de outubro de 2017, emitida pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa, da Universidade de São Paulo. 

 

Edital de Seleção Retificado - Inscrições e Processo Seletivo para Bolsa de Pós-Doutorado 

CAPES (PNPD) junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPG-EP) 

da Escola de Engenharia de São Carlos – USP 

 

O programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São 

Carlos - USP está com processo seletivo aberto para 1 (uma) bolsa de pós-doutorado, 

vinculada ao Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD, da CAPES, pelo período de 1 

(um) ano, prorrogável por mais 1 (um).  

As inscrições serão aceitas no período de 20 de setembro a 10 de novembro de 2017 e a 

implementação da bolsa deverá ocorrer ao término do processo. 

 

Inscrições  

As inscrições estarão abertas no período de 20 de setembro a 10 de novembro de 2017 e 

deverão ser realizadas pelo interessado ou seu representante legal na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPG-EP), em dias úteis, no horário 

das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, ou pelo correio. No caso de 

inscrição via correio, os documentos devem ser enviados à Secretaria de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção – SEP - EESC/USP e será observada a data da postagem. Não serão 

aceitas inscrições fora do período estabelecido. 

 

Requisitos para inscrição:  

1. Atender à Resolução CoPq nº 7406, de 03 de outubro de 2017, emitida pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa, da Universidade de São Paulo. Disponível em: 

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copq-no-7406-de-03-de-outubro-de-2017 ; 

2. Atender aos “Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas”, descritos no 

Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES – Portaria CAPES nº 



86, de 03 de julho de 2013, disponível na página da CAPES: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes ; 

3. Disponibilidade para dedicação integral e exclusiva ao Pós-doutorado; 

4. Possuir, pelo menos, uma publicação na área de Engenharia de Produção com JCR, nos 

últimos 3 anos; 

5. Elaboração de projeto de pesquisa de Pós-Doutorado (formato FAPESP); 

6. Interesse de um docente do PPG-EP-EESC, credenciado como orientador de doutorado, 

para a supervisão no desenvolvimento do projeto. 

 

Documentos para inscrição:  

1. Formulário de inscrição – PA085 - disponível na página do programa na Internet: 

www.eesc.usp.br/ppgsep > “Organização” > “Gestão PG” > “Padrões (templates) e 

formulários”; 

2. Comprovante de conclusão de Doutorado (necessário para implementação da bolsa) ou 

comprovante de matrícula em programa de doutorado acompanhado de declaração de data 

de defesa antes da data de implementação da bolsa. 

3. Currículo Lattes atualizado; 

4. Projeto de pesquisa de Pós-doutorado (formato FAPESP), dentro das áreas do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, da EESC-USP; 

5. Declaração do candidato de dedicação integral e exclusiva ao Pós-Doutorado; 

6. Declaração de apoio de um docente, que seja orientador de doutorado do PPG-

Engenharia de Produção da EESC-USP, para supervisão do projeto de Pós-doutorado;  

7. Comprovante da publicação na área de Engenharia de Produção, com JCR, nos últimos 3 

anos. 

 

Critérios de Seleção  

Serão avaliados, para efeito de classificação: 

Curriculum Vitae, com ênfase para artigos publicados nos últimos 5 anos, e projeto de 

pesquisa. 

 

Calendário: 

Período de inscrições: de 20 de setembro a 10 de novembro de 2017 

Divulgação de resultado no site do PPG-Engenharia de Produção: 17 de novembro de 2017 



Prazo para recursos: até 24 de novembro de 2017 

Implementação da bolsa e início do Pós-Doutoramento: até 08 de dezembro de 2017  

 

 

Documentos para o cadastro do Pós-Doutorado e implementação da bolsa 

Assim que o resultado final for divulgado, a secretaria do Programa entrará em contato com 

o candidato selecionado para solicitar a documentação necessária para o cadastro do Pós-

Doutorado e para implementação da bolsa. 

 

Informações e Contatos  

Secretaria de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (SEP- PPG-EP) - EESC/USP 

Av. Trabalhador são-carlense, 400 - Centro  

13560-590 - São Carlos - SP 

Telefone: (16) 3373-8126 

e-mail: posgraduacao.producao@eesc.usp.br 

 


