INCT HERBÁRIO VIRTUAL DA FLORA E DOS FUNGOS
EDITAL 001/2018 - SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos
(INCT – Herbário Virtual) torna público o presente Edital para Seleção de três (3) Bolsistas
de Pós-Doutorado/CAPES. A seleção dos bolsistas será realizada com base nos requisitos e
critérios a seguir descriminados.
Finalidades
Promover a realização de estudos de alto nível em instituições vinculadas ao INCT –
Herbário Virtual, em três regiões do Brasil;
Reforçar os grupos de pesquisa nacionais;
Promover a inserção de pesquisadores em estágio pós-doutoral, estimulando sua
integração com projetos de pesquisa em desenvolvimento.
A Bolsa e sua duração
As bolsas de pós-doutorado terão duração de seis (seis) meses e o valor mensal é de R$
4.100,00 (quatro mil e cem reais).
Requisitos
(a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (modelo em anexo);
(b) Plano de Trabalho (até 15 páginas) nas áreas de taxonomia/sistemática ou
bioinformática em colaboração com pesquisador vinculado ao INCT Herbário Virtual. É
esperado que o Plano de Trabalho contenha os seguintes itens: Título, Resumo (até 300
palavras), Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados Esperados, Dificuldades e
Riscos, Referências Bibliográficas, Orçamento, Fontes de Financiamento, Cronograma;
(c) carta de intenções (até duas páginas) destacando os pontos principais que o
qualificam para a bolsa junto ao INCT-Herbário Virtual e a perspectiva de produção
científica vinculada aos seus objetivos e metas;
(d) estar com a atualização da titulação obtida na Plataforma Sucupira (doutorado
titulado);
(e) demonstrar produção científica/ tecnológica e experiência compatível através do
currículo atualizado na plataforma Lattes (NÃO é necessário encaminhá-lo);
(f) atender ao estipulado na normativa da Portaria CAPES nº 86/2013–PNPD, no que
refere aos requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas (Cap. III).
Seleção
O processo de seleção será conduzido pelo Comitê Gestor do INCT-Herbário Virtual. A
seleção compreenderá uma avaliação quantitativa e qualitativa dos Currículos e Planos de
Atividades dos candidatos. Serão selecionados bolsistas para três regiões do país.

Submissão da proposta
Os documentos (a) (b) e (c) devem ser reunidos em um único arquivo no formato
Portable Document File (PDF) de, no máximo, 10 Mb e enviados para
herbariovirtual.inct@gmail.com, indicando no assunto da mensagem o nome do candidato
seguido de INCT Bolsa PD
O INCT enviará ao candidato uma mensagem de confirmação de recebimento da sua
proposta em até 48 horas do recebimento.
Cronograma
Lançamento do edital 23/03/2018
Data limite para inscrição 20/04/2018
Deferimento das inscrições 23/04/2018
Avaliação das propostas 24-27/04/2018
Divulgação da lista de classificados 30/04/2018
A bolsa poderá ser implantada a partir do mês de maio de 2018.

Recife, 23 de março de 2018.
Comitê Gestor
INCT Herbário Virtual da Flora e dos Fungos

