
 

 

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB  

Departamento de Ciências Exatas e da Terra – DCET I 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais - PROET 

 

Edital 001/2023 – Seleção Bolsa Pós-Doutorado CAPES/FAPESB 

 

O Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais (PROET) torna público a abertura das 

inscrições para o processo seletivo de concessão de 01 (uma) bolsa de estudo de Pós-

Doutorado, com duração de 12 (doze) meses, conforme Acordo de Cooperação Técnica 

45/2021, celebrado entre CAPES e FAPESB, no âmbito do Edital 18/2020 - Apoio aos 

programas de pós-graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias nos 

estados - programa de desenvolvimento da pós-graduação (PDPG) parcerias estratégicas 

nos estados. 

O processo seletivo realizar-se-á em consonância com o disposto na Portaria CAPES/MEC nº 

86/2013, no período de 06 de março a 24 de abril de 2023. 

 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO – CAPES 

I. Promover a realização de projetos científicos de alto nível;  

II. Reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

III. Renovar os quadros nos programas de pós-graduação nas instituições de ensino superior e 

de pesquisa; 

IV. Promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós- doutoral, 

estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de 

pós-graduação no país. 

 

2. DOS REQUISITOS 

I. Possuir o título de doutor, obtido em cursos avaliados pela Capes e reconhecidos pelo 

CNE/MEC anterior a 2020. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, o 

candidato deverá apresentar comprovante de reconhecimento/revalidação, conforme 

dispositivo legal; 

II. Disponibilizar currículo atualizado na plataforma lattes do CNPq ou, se estrangeiro,  

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e   

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme anexo do 

regulamento referenciado pela Portaria Capes 086/2013; 

III. Dedicar-se integral e exclusivamente às atividades do Programa;  

IV. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V. Apresentar Projeto de Pesquisa que se vincule a uma das linhas de pesquisa do 

P             rograma, conforme item 7 deste edital; 

VI. Apresentar Plano de Trabalho, que deverá ser elaborado em consonância com a concepção 

científica do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais. 

 

 



 

 

 

3. MODALIDADES: 

Modalidade Público Alvo 

A Candidato brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto 

temporário, sem vínculo empregatício; 

B Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em 

instituições de ensino ou instituições públicas de pesquisa. 

 

§ 1º O candidato aprovado na modalidade “B” deverá apresentar comprovação de afastamento 

da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa, até o dia 10 

de junho de 2023 (conforme Cronograma do item 11); 

§ 2º O candidato aprovado não poderá realizar o estágio pós- doutoral na mesma instituição com 

a qual possui vínculo empregatício. 

§ 3º O candidato aprovado deverá apresentar Declaração atestando que não possui bolsa de 

qualquer natureza e compromete-se a não adquirir durante a vigência da bolsa. 

$ 4º Os candidatos estrangeiros deverão apresentar Visto atualizado e com prazo de vigência 

dentro do período da bolsa. 

 

4. DURAÇÃO E VALOR DA BOLSA 

4.1. A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 mensais, será concedida pelo prazo de 12 (doze) meses, 

respeitando a Portaria CAPES nº. 086, de 03 de julho de 2013. 

4.2. A bolsa terá vigência de 12 (doze) meses não prorrogáveis. 

 

5. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

5.1. O(a) candidato(a) selecionado(a) trabalhará de forma independente, sendo supervisionado 

por um docente do PROET/UNEB. As atividades a serem desenvolvidas pelo(a) bolsista são as 

seguintes: 

a) Desenvolver uma pesquisa original sobre uma das áreas de interesse do PROET/UNEB 

descritas no item 7 deste Edital; 

b) Oferecer uma disciplina no PROET/UNEB com carga horária mínima de 60h (4 créditos); 

c) Oferecer palestra e/ou seminário de estudos semestral apresentando o status de 

desenvolvimento da pesquisa; 

d) Acompanhar as atividades do Grupo de Pesquisa coordenado pelo seu supervisor; 

e) Co-orientar uma dissertação de Mestrado junto com o supervisor; 

f) Publicar ou submeter a periódico pelo menos um artigo científico (ranqueado no Qualis A 

2017-2020), resultante da pesquisa realizada no período de vigência da bolsa, em coautoria com 

o supervisor; 

g) Publicar um capítulo de livro na coletânea do PROET no ano 2024, em coautoria com o 

supervisor. 

h) Participar das atividades técnicas e acadêmicas na graduação e na pós-graduação. 

i) Apresentar Relatório Final em até 60  (sessenta) dias após o encerramento da bolsa. 

 



 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 No ato da inscrição o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos:  

I. Formulário de inscrição preenchido (anexo I): 

II. Diploma de doutorado (Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, o candidato 

deverá apresentar comprovante de                                           reconhecimento/revalidação); 

III. Currículo Lattes ou, para estrangeiros, o currículo preenchido em conformidade com o 

anexo III da Portaria Capes nº 086/2013; 

IV. Projeto de Pesquisa, articulado a uma das linhas de pesquisa do programa,       conforme item 

7 deste edital (máximo de 20 páginas); 

V. Plano de Trabalho (máximo de 10 páginas). 

6.2. As inscrições serão realizadas em formato digital, através do e-mail: selecaoproet@uneb.br 

com o seguinte assunto: “Seleção de Bolsa de Pós-Doutorado - nome completo do candidato”, 

sendo anexados os documentos exigidos no item 6.1. 

6.3 Serão aceitos apenas arquivos com a extensão pdf e devidamente identificados. 

6.4 O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio de sua 

documentação, com vista à inscrição na Seleção. 

6.5. As inscrições serão realizadas no período de 06 de março a 03 de abril de 2023. 

6.6 Candidatos que enviarem documentação incompleta serão automaticamente eliminados do 

processo seletivo. 

6.7 Inscrições realizadas fora do prazo serão indeferidas.  

 

7. LINHAS DE PESQUISA: 

Lpq 1 - Planejamento, Ordenamento e Gestão Territorial e Ambiental; 

LPq 2 - Processos Territoriais e Dinâmica Urbano-Regional. 

7.1 Os candidatos deverão indicar três possíveis supervisores. Os professores do PROET/UNEB, 

disponíveis para supervisionar o(a) bolsista são: 

LINHAS DE PESQUISA PROFESSORES SUPERVISORES 

 

 

 

Linha de Pesquisa 1 - Planejamento, 

ordenamento e gestão territorial e ambiental 

Ednice de Oliveira Fontes Baitz 

Eduardo Manuel de Freitas Jorge 

Gustavo Barreto Franco 

Lirandina Gomes Sobrinho 

Mara Rojane Barros de Matos 

Rozilda Vieira Oliveira 

Sirius Oliveira Souza 

 

 

 

Linha de Pesquisa 2 - Processos territoriais e 

dinâmica urbano-regional 

Agripino Souza Coelho Neto 

Antonio Muniz Santos Filho 

Eduardo José Fernandes Nunes 

Jamille da Silva Lima 

Janio Roque Barros de Castro 

Jussara Fraga Portugal 

Lysie dos Reis Oliveira 

Natanael Reis Bomfim 

Simone Santos de Oliveira 

mailto:selecaoproet@uneb.br


 

 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

8.1. Avaliação do Projeto de Pesquisa, conforme Barema Anexo II; 

8.2. Avaliação do Plano de Trabalho, conforme Barema Anexo   II; 

8.3. Análise do currículo Lattes do candidato, conforme Barema Anexo      II; 

 

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

9.1. A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete). Será convocado o candidato aprovado que 

obtiver a nota mais alta dentre os concorrentes. Em caso de empate, será convocado o candidato, 

conforme a ordem dos seguintes critérios: 

1 – Maior pontuação na avaliação do Projeto de Pesquisa ; 

2 – Maior pontuação na avaliação do Plano de Trabalho; 

3 – Maior pontuação na avaliação no Currículo; 

4 – Maior idade. 

9.2. O resultado de cada etapa será divulgado no site http://www.proet.uneb.br/ , conforme 

cronogra do item 11. O resultado final será divulgado no dia 24 de abril de 2023. A 

implantação da bolsa se dará em 01 de Agosto de 2023. 

 

10. DO RECURSO 

O candidato terá o prazo de 02 dias úteis, a contar do dia da divulgação do resultado de cada 

etapa, para interposição de recurso referente à homologação da inscrição (Etapa 1) e ao resultado 

da análise do Currículo Lattes, Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho (Etapa 2), através de 

requerimento (Anexo III), a ser encaminhado ao e-mail selecaoproet@uneb.br 

 

11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

EVENTO PERÍODO 
Inscrição 06/03 a 03/04/2023 

Homologação das inscrições 05/04/2023 

Recurso 10 e 11/04/2023 

Resultado do recurso 12/04/2023 

Análise do currículo lattes, projeto de pesquisa, plano de 

trabalho 
13 a 17/04/2023 

Resultado 18/04/2023 

Recurso 19 e 20/04/2023 

Resultado do recurso 24/04/2023 

Resultado final 24/04/2023 

  Entrega de Documentação para Matrícula 16/06/2023 

  Matrícula 17/07/2023 
 

 

 

http://www.proet.uneb.br/
mailto:selecaoproet@uneb.br


 

 

 

12. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 

 

a) Currículo Lattes completo do candidato à bolsa, atualizado, gerado diretamente da 

Plataforma Lattes; 

b) Cópia do Diploma de conclusão do Doutorado (frente e verso), obtido a no mínimo 03 

(três) anos, contados regressivamente a partir da data limite para submissão de propostas 

no presente Edital; 

c) Cópia de documento de identidade do candidato; 

d) Cópia de CPF do candidato (caso não exista no RG ou similar); 

e) Visto atualizado, para candidatos estrangeiros;  

f) Comprovante de residência atualizado do candidato. Caso o candidato não tenha um 

comprovante em seu nome, deverá anexar algum documento que comprove a vinculação 

na residência; 

g) Comprovante de afastamento se possuir vínculo (conforme Modalidade B); 

h) Declaração atestando que não possui bolsa de qualquer natureza e que se compromete a 

não adquirir durante a vigência da bolsa (modelo disponível no site da FAPESB);  

i) Comprovante de dados bancários do candidato à bolsa, constando número de agência e 

conta. (é necessário que a conta seja do Banco do Brasil e que o candidato seja titular). 

 

 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do PROET/UNEB. 

 

 

Salvador, 15 de fevereiro de 2023. 

 

 

Prof. Dr. Agripino Souza Coelho Neto  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais 

           Port. 342/2022 - D.O.E. de 30/04/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
Formulário de Inscrição para Seleção de Bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD) CAPES/FAPESB 

 

I – Dados do Pesquisador. 

Nome: 

CPF (somente para brasileiros ou estrangeiros naturalizados): 

Nacionalidade: 

Documento de Identidade N°: Órgão Emissor: Data de expedição: 

Data de Nascimento: 

Endereço: 

Número: Bairro: 

Complemento: CEP: Cidade/ Estado: 

E-mail: 

Telefone: Celular: 

II – Dados do Projeto. 

Título do Projeto: 

Linha de Pesquisa (ver edital): 

III – Vínculo Empregatício com Instituição/Empresa: 

(   ) Sim (   ) Não     

Em caso afirmativo: 

Nome da Instituição/Empresa: 

Endereço: 

Telefone: 

IV – Modalidade de inscrição (conforme portaria capes n. 086, de 3 de julho de 2013): 

A ( ) B ( ) C ( ) 
  

 

Local e Data: 
 

 

Assinatura do candidato 
  



 

 

ANEXO II 

Barema da Seleção de Bolsista para Pós-Doutorado - PROET 

 
 

1. CURRICULO LATTES 

 NOTA 

PONTOS  
Avaliação 0 a 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Máximo de 2,0  

Especialização 0,25 por título  

Mestrado 0,5 por título  

Doutorado 0,75 por título  

Pós-Doutorado 0,5 por título  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Máximo de 2,0  

Professor de Ensino Superior (graduação) 0,25 por ano de 
experiência 

 

Professor de Ensino Superior (pós-graduação stricto 
sensu) 

0,50 por ano de 
experiência 

 

PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

Máximo de 4,0  

Será considerada a produção científica nos últimos 5 
anos, a saber: publicação de artigos em periódicos 
Qualis A1 a A4 (Quadrienal 2017-2020) e livros 
autorais. 

 

0,5 pontos por produção 

(máximo de 4,0) 

 

Será considerada a produção científica nos últimos 5 anos, 
a saber: capítulos de livros. 

0,25 pontos por 

produção (máximo de 

1,0) 

 

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA Máximo de 2,0  

Será considerada a produção científica nos últimos 5 
anos, a saber: comunicações em eventos, realização de 
palestras, organização de eventos, produção de material 
didático, relatório de pesquisa e coordenação de projeto 
de pesquisa financiado. 

 
0,25 pontos por 

produção  

 

TOTAL 10,0  

 

2. PROJETO DE PESQUISA 

 NOTA 

PONTOS Avaliadores 

0 a 10 01 02 03 

Inovação, originalidade e atualidade da proposta de 
pesquisa 

1,0    

Desempenho linguístico: estilo de linguagem / 
organização textual / adequação gramatical 

0,5    

Definição do título, problema e justificativa: foco, 
relevância, originalidade e objetividade. 

2,0    

Objetivos: clareza, coerência, exequibilidade e aderência 
à linha de pesquisa 

2,0    

Referencial teórico: atualidade, coerência e consistência 
com a problemática apresentada 

2,0    

Perspectivas metodológicas: clareza e adequação, com 
ênfase na delimitação da abordagem, métodos, técnicas 
de coleta de dados, perspectiva de análise 

2,0    

Observância às normas da ABNT 0,5    

TOTAL 10,0    

 

3. PLANO DE TRABALHO 

 NOTA 

PONTOS Avaliadores 

0 a 10 01 02 03 

Clareza dos objetivos 2,5    

Exequibilidade das atividades propostas 2,5    

Qualidade e diversidade das Atividades propostas 2,5    

Relevância dos produtos gerados 2,5    

TOTAL 10,00    

 PONTOS 

1. CURRICULO LATTES (peso 4) (0 a 10) x 4  

2. PROJETO DE PESQUISA (peso 4) (0 a 10) x 4  

3. PLANO DE TRABALHO (peso 2) (0 a 10) x 2  

TOTAL:  



 

 

 

 

Anexo III – Formulário para Recurso 
 

NOME:  Linha de Pesquisa: 

I (   )  II (   ) 

RG:  CPF:  

TELEFONE:  E-MAIL:  

RECURSO 

 

Eu, _________________________________________________________________, portador do 

documento de identidade nº________________, apresento recurso junto ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos Territoriais contra resultado do Processo Seletivo para preenchimento de 

vagas para bolsa do Edital n° 001/2023. 

A decisão objeto de contestação é ______________________________________________ 

_______________________________________ (explicitar a decisão que está contestando).  

 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Data:_______ de __________________ de 2023.  

 

Assinatura do Candidato(a): ______________________________________________ 

 

 


