
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA

EDITAL 06/2015

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO NO IME/UFG

1. Informações Gerais

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Matemática, CPG, do Instituto de Matemática
e Estat́ıstica da Universidade Federal de Goiás, torna público, para conhecimento dos interessados,
que no peŕıodo de 06 de Novembro a 30 de Novembro de 2015 estarão abertas as inscrições para
interessados em realizar estágio de pós-doutoramento no Instituo de Matemática e Estat́ıstica da
Universidade Federal de Goiás (IME/UFG), dentro do PROGRAMA NACIONAL de PÓS-
DOUTORADO - PNPD/CAPES, regulamentado pela Portaria CAPES no. 086 de 03 de Julho
de 2013.

2. Da Inscrição

(a) As inscrições deverão ser feitas pelo correio eletrônico e-mail:posgrad.ime@ufg.br, no peŕıodo
de 06 de Novembro a 30 de Novembro de 2015.

(b) Os seguintes documentos, em formato pdf, deverão ser encaminhados para correio eletrônico
e-mail:posgrad.ime@ufg.br :

i. Formulário de inscrição devidamente preenchido on-line.

ii. Cópia da Carteira de identidade ou passaporte (se estrangeiro).

iii. Projeto de pesquisa a ser desenvolvido no IME/UFG, incluindo plano de trabalho e crono-
grama de execução.

iv. Curriculum vitae na plataforma Lattes. Não residentes no Brasil poderão optar por apre-
sentar seu curriculum vitae na forma do Anexo III da Portaria CAPES no. 086 de 03 de
Julho de 2013.

(c) As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do can-
didato, dispondo o Programa do direito de excluir do processo seletivo aquele que apresentar
documentação irregular ou incompleta.

3. Das Vagas e da Seleção

(a) É oferecida 1 (uma) vaga para este Edital.

(b) A Comissão de Seleção será constitúıda por docentes que compõem o Corpo Docente Permanente
do Programa, e eleita pela CPG.

(c) O processo seletivo será feito pela Comissão de Seleção, e os resultados serão homologados pela
CPG.

(d) Os critérios de seleção são:

• Relevância cient́ıfica das pesquisas a serem realizadas;

• Produção cient́ıfica do candidato;



• Interação do candidato com os pesquisadores membros da CPG e nas atividades do Pro-
grama.

(e) Cronograma:

i. Inscrição: 06/11/2015 a 30/11/2015.

ii. Divulgação das Inscrições Homologadas: 01/12/2015.

iii. Divulgação do Resultado Final: 3/12/2015.

iv. Ińıcio das atividades: O candidato deverá indicar, no seu plano de trabalho, a data de
ińıcio de suas atividades no IME como sendo em DEZEMBRO/2015 ou janeiro/2016 ou
fevereiro/2016 ou março/2016 ou abril/2016.

v. Apresentação de CPF: O candidato aprovado deverá encaminhar por meio eletrônico
documento constando o número do CPF até o dia 07/12/15.

(f) Em todas as etapas do processo seletivo os candidatos terão 48 (quarenta e oito) horas para
interposição de recursos, os quais deverão ser entregues na Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Matemática de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas.

(g) O candidato selecionado deverá, ainda, assinar o TERMO DE COMPROMISSO, segundo
corresponda pelo estabelecido na Portaria CAPES no. 086 de 03 de Julho de 2013, Anexos II.a,
II.b ou II.c.

4. Das Bolsas

A bolsa de pós-doutoramento, no valor atual de R$ 4.100,00, pelo peŕıodo de vigência do plano de
trabalho, é concedida pela CAPES, desde que seja respeitado o estabelecido pela Portaria CAPES
no. 086 de 03 de Julho de 2013.

5. Considerações Finais

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso. Informações: Universi-
dade Federal de Goiás, Instituto de Matemática e Estat́ıstica, Coordenação de Pós-Graduação, Es-
quina da Rua Jacarandá com a Avenida Pau Brasil, Campus Samambaia, CEP:74690-900, Goiânia,
GO., Tel: 62-3521-1137, Email: posgrad.ime@ufg.br .

Goiânia, 05/11/2015

Prof. Marina Tuyako Mizukoshi
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Matemática, IME/UFG
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