
 
 

Edital de Seleção à Bolsa de Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-doutorado 
PNPD – CAPES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior - BADPI torna público o edital para 

seleção de uma bolsa de pós-doutorado associada ao programa. As atividades desenvolvidas deverão 

contemplar uma das linhas de pesquisas do BADPI: 

a) Biologia, ecologia e conservação de organismos aquáticos.  

b) Limnologia e Dinâmica de áreas alagáveis  

c) Conhecimento e distribuição da biodiversidade aquática amazônica  

d) Manejo e conservação de recursos pesqueiros  

e) Aproveitamento tecnológico da biodiversidade  

A bolsa é fornecida pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES – PNPD, no valor de R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais) com duração inicial de 12 meses, sendo possível sua renovação mediante análise de 

desempenho. 

 

1. Requisitos do candidato: 

1.1. O candidato deverá estar em consonância às normas previstas no Art 5O, Capítulo III, da Portaria n.086 

de 3 de julho de 2013 da CAPES. 

 

2. Atribuições do bolsista: 

- Dedicar-se às atividades do Projeto de Pesquisa e do Plano de Atividades em regime de dedicação 

exclusiva; 

- Oferecer uma nova disciplina ou auxiliar outros docentes na ministração de disciplinas que fazem parte da 

grade curricular do Programa, durante a vigência da bolsa; 

- Orientar alunos em nível de Mestrado ou coorientar alunos de Doutorado; 

- Orientar alunos no Programa PIBIC 

- Elaborar relatório de atividades anual a ser submetido à aprovação do Comitê de Bolsas do BADPI. 

 

3. Inscrição: 

Os interessados deverão apresentar suas candidaturas até 15 de janeiro de 2016 acompanhado dos 

seguintes documentos impressos: 

- Carta de intenção apresentando sua candidatura à bolsa; 

- CV Lattes atualizado; 

- Projeto de no máximo 10 páginas, contendo objetivos, contextualização teórica, justificativa da relevância 

do tema, métodos, resultados esperados, cronograma e referências bibliográficas. 

- Plano de Atividades contendo a descrição explícita de como as atividades do bolsista contribuirão para o 

PPG BADPI. 

 

O Comitê de Bolsas será responsável pela seleção do candidato, mediante critérios que levarão em conta: 

originalidade do projeto e produção científica. 

O resultado final da Seleção ocorrerá até final de janeiro de 2016 com início de bolsa previsto para fevereiro 

de 2016. 

Manaus, 15 de dezembro de 2015. 

Programa de pós-graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior -BADPI  


