
 
 

 

CHAMADA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DEBOLSISTA PNPD-CAPES 

PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - UNOESTE 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Regional (PPG MADRE) da UNOESTE informa que se encontra aberta a inscrição do processo 

seletivo para 01 (uma vaga) de bolsista de pós-doutorado dentro do Programa Nacional de Pós-

Doutorado – PNPD/CAPES, para atuar nas áreas de Avaliação e Análise de Impacto Ambiental, 

e/ou Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional, e cujos estudos a serem desenvolvidos 

deverão estar relacionados um dos Projetos Interdisciplinares desenvolvidos no programa 

(PROINTER RECURSOS HÍDRICOS; PROINTER SAÚDE; PROINTER RESÍDUOS; PROINTER 

AMBIENTALIZAÇÃO; PROINTER SuSA), do referido PPG. O presente processo de seleção será 

encaminhando de acordo com a Portaria CAPES 086/2013, de julho de 2013.  

 

2. DAS MODALIDADES E DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA 

Poderão se inscrever pesquisadores nas seguintes modalidades (conforme previsto na Portaria 

CAPES 086/2013): 

a) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício; 

b) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa desde que afastados da instituição de origem, 

por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

 

Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:  

- Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 

CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 

estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

- Estar em dia com as obrigações eleitorais (brasileiro) e militares (sexo masculino); 

- Dedicar-se às atividades do projeto; 

- Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

- Possuir capacidade comprovada para desenvolvimento de atividades relacionadas ao projeto 

em uma das seguintes áreas: a) Avaliação e Análise de Impacto Ambiental, b) Planejamento 

Ambiental e Desenvolvimento Regional 

- Ter currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes; 

- Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

- Ter condições para iniciar as atividades do projeto assim da aprovação da candidatura pela 

CAPES. 

 

https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=projetospesquisa
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MMADREProinter-Recursos-Hidricos-out2018.pdf
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MMADREProinter-Saude-out2017.pdf
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MMADREPROINTERdez15.pdf
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MMADREProjetoAmbientalizadez15.pdf
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MMADREProjetoAmbientalizadez15.pdf
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/mestrado_meioambiente/PROINTER.pdf
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=estruturaprograma
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=estruturaprograma


 
 
 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 

a) Realizar atividades de pesquisa relacionada ao projeto proposto.  

b) Participar em atividades de docência em disciplinas do Programa de Pós-Graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional.  

c) Elaborar relatório anual de atividades a ser submetido à aprovação do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e 

encaminhar Relatório Final em até 30 (trinta) dias após o encerramento da respectiva bolsa. 

d) Elaborar pelo menos 01 (um) artigo científico por ano, em consonância com a linha de 

pesquisa do(a) docente Orientador(a) / Supervisor(a), para publicação em periódicos 

qualificados em estrato superior, na área de Ciências Ambientais. 

 

4. COMPROMISSOS DO BOLSISTA, CASO A BOLSA VENHA A SER CONCEDIDA: 

a) Dedicar-se exclusivamente ao projeto de pesquisa. 

b) Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de 

atividades de qualquer natureza. 

c) Não fazer modificações no projeto (plano inicial, datas etc.) sem prévio consentimento e 

aprovação do Colegiado do PPG. 

d) Criar vínculo com a Instituição localizada no Estado de São Paulo e demonstrar suficiente 

grau de elevada interação acadêmica com o Orientador/Supervisor e com a comunidade 

acadêmica da Instituição sede do Projeto. 

e) Não se afastar da instituição em que desenvolve o projeto de pesquisa sem antes obter 

autorização do colegiado, mediante solicitação justificada apresentada pelo(a) 

Orientador(a) /Supervisor(a).  

 

A restrição do item (e) não se aplica a: 

I. Realização de pesquisa de campo prevista no projeto de pesquisa que fundamenta a 

concessão da bolsa; 

II. Estágio de pesquisa por prazo inferior a um mês; 

III. Participação em Reunião Científica ou Tecnológica com ou sem apresentação de trabalho; 

IV. Participação em curso de interesse do projeto de pesquisa que fundamenta a bolsa, por 

duração inferior a um mês. 

 

Em todos os casos: 

a)  É necessário que haja o  endosso por escrito do Orientador/Supervisor, o qual deve ser 

arquivado pelo Orientador/Supervisor e pelo Bolsista. 

b) Caso o desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne a bolsa concedida tenha 

recebido apoio financeiro de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, o 

pesquisador se obriga a informar e fazer referência expressa a esse apoio, com a 

identificação clara de sua fonte, em todas as formas de divulgação mencionadas no item 

anterior. 

c) Emitir pareceres de assessoria gratuitamente e no prazo especificado para a Coordenadoria 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI). 

 

IMPORTANTE: A não observância dessas normas implica o cancelamento da bolsa. 



 
 

O(A) Pesquisador(a) Orientador(a) / Supervisor(a) indicado pelo Colegiado do PPG em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional, deverá ter título de doutor ou qualificação equivalente, assim 

como competência e produtividade em pesquisa na área do projeto apresentado. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no período de 10/08/2022 a 15/08/2022, 

sendo a documentação em formato pdf  (que segue) encaminhada para o e-mail: mmadre@unoeste.br 

- Ficha de inscrição preenchida e assinada (ANEXO 1); 

- Carta de apresentação do candidato descrevendo suas qualidades para exercer atividades de 

Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação; 

- Currículo Lattes completo e atualizado; 

- Cópia do diploma de título de Doutor ou ata da defesa de Doutorado; 

- Para candidato(a) que se enquadre nas modalidades a e b (item 2): deverá apresentar uma 

proposta de projeto de pesquisa para até 24 meses (com no máximo 20 páginas) que 

contemple as áreas de pesquisa acima; 

- Para candidato que se enquadre na modalidade c (item 2) apresentar uma proposta de projeto 

de pesquisa para até 12 meses (com no máximo 20 páginas) que contemple as áreas de 

pesquisa acima. Destaca-se que, para a modalidade c, conforme Portaria 086/2013, a bolsa 

será de um período de até 12 meses, sem possibilidade de renovação; 

- Contato telefônico, endereço e e-mail (para eventual agendamento de entrevista); 

- Candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

 

O currículo Lattes não necessita ser documentado, no entanto, durante o processo de seleção 

informações e ou documentos probatórios poderão ser solicitados ao Candidato. O Programa de Pós-

Graduação em Meio Ambiente não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição 

por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 

de comunicação, bem como por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos 

dados. 

 

6. DA BOLSA 

A bolsa concedida, de natureza individual e intransferível, terá vigência de 12 (doze) meses, 

prorrogáveis anualmente, até atingir o limite máximo de 60 (sessenta) meses para as modalidades a e 

b. Para a categoria c, a vigência será, no máximo de até 12 meses, improrrogáveis. O valor da bolsa e 

sua implementação pela CAPES estão descritos na Portaria 086/2013.  

 

7. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO CANDIDATO 

O Processo de avaliação compreenderá a Análise do Curriculum Vitae – Plataforma 

Lattes/CNPq – gerado e impresso a partir da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br), 

atualizado, e será analisado pela comissão de seleção instituída pelo Colegiado do PPG em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOESTE. O resultado, depois de homologado pelo 

Colegiado do PPG, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e pela Reitoria da UNOESTE será 

divulgado por e-mail, a partir do dia 16 de agosto de 2022. 

 

 

mailto:mmadre@unoeste.br
http://lattes.cnpq.br/


 
 
8. INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

8.1 A UNOESTE realizará o tratamento correto, íntegro e informado dos dados pessoais, 

eletrônicos e físicos, existentes em bancos de dados estruturados, bem como de dados não 

estruturados, contidos em planilhas, e-mails, aplicativos de vídeo conferência, drives de 

armazenamento, dentre outros. O compromisso assumido abrange uma atuação responsável e 

sustentável no desenvolvimento de cada uma de nossas tarefas.  

 

8.1.1 Nesse sentido a UNOESTE se compromete a: 

a) adotar as melhores práticas relativas à proteção e tratamento de dados pessoais, origem e 

qualidade dos dados, além da prevenção da ocorrência de dados decorrentes do tratamento 

desses dados; 

b) Aplicar e respeitar os princípios de lealdade e licitude, limitação da finalidade, 

transparência, livre acesso, adequação, necessidade (minimização), eliminação, qualidade, 

confidencialidade, segurança e confiabilidade dos dados, prevenção e responsabilidade e 

prestação de contas, em qualquer momento durante o processamento de dados pessoais de 

acordo com as disposições da legislação brasileira, além de realizar processos de 

autorregulação normativa com medidas que garantam o cumprimento das normas de 

proteção de dados e/ou as melhores práticas internacionais já adotadas; 

c) Exigir de todos os sócios, representantes, colaboradores, prestadores de serviços ou 

terceiros envolvidos em atividades de tratamento de dados que cumpram as disposições 

legais aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo a sua não divulgação ou repasse, 

nos termos da lei aplicável; 

d) Absterem-se de realizar tratamento de dados pessoais indevido, irregular ou ilegal, de forma 

direta e/ou indireta, ativa e/ou passiva; 

e) Garantir que as atividades de tratamento de dados pessoais observem a boa-fé e os 

princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, 

transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de 

contas, cuja definição está disposta na LGPD;  

f) Garantir a plena observância dos termos da política de proteção de dados pessoais, planos de 

gerenciamento de incidentes de dados pessoais com indicação das possíveis medidas de 

remediação que poderão ser aplicadas, e planos de treinamento e comunicação internos 

sobre o tratamento de dados pessoais; 

g) Garantir aos titulares de dados o exercício de seus direitos, permitindo, a qualquer tempo, 

que este solicite: a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; acesso 

a seus dados pessoais, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a LGPD; portabilidade dos seus dados pessoais a outro fornecedor 

de serviço ou produto, sem que isso implique em revelação de segredo comercial ou 

industrial; que lhe seja informado a existência de tratamento de dados; informações sobre 

entidades públicas e privadas com as quais a UNOESTE tenha realizado uso compartilhado 

de dados; informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para tratamento 

de seus dados pessoais; direito de revogação do consentimento que tenha concedido; direito 

de peticionar contra o controlador perante a ANPD; e, opor-se ao tratamento de dados; 

h) Limitar a coleta de dados pessoais ao mínimo necessário para a realização de suas 

finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos; 



 
 

i) Implementar todas as medidas necessárias para proteger os dados incluindo, mas não se 

limitando, a proteção contra destruição acidental ou ilícita, perda acidental, vazamento de 

dados, alteração e/ou divulgação não autorizada; 

j) Aplicar os máximos padrões de segurança de informação para garantir a integridade dos 

dados pessoais, levando como referência as boas práticas internacionais sob a matéria e, 

quanto seja possível, as diretrizes nas normas ISO 27001 e 27002, especialmente a norma 

ISO 27701; 

k) Conservar os dados durante o período necessário para a execução das finalidades para as 

quais eles foram disponibilizados, garantindo a sua confidencialidade; salvo que exista uma 

disposição legal em contrário, uma ordem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) ou qualquer autoridade judicial, ou a solicitação do titular de dados pessoais; 

l) Bloquear o acesso a dados pessoais e não realizar mais nenhum tratamento quando os 

propósitos declarados expirarem, mas a retenção dos dados pessoais for exigida pela 

legislação vigente; 

m) Garantir a não discriminação do indivíduo por meio do tratamento de dados pessoais, 

impossibilitando que estes sejam usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos; 

n) Fornecer ao titular explicações sobre a finalidade do tratamento de seus dados pessoais e 

garantir a precisão e qualidade dos dados pessoais tratados; 

o) Garantir a educação e conscientização de sócios, colaboradores, representantes, prestadores 

de serviços, consultores, terceiros contratados e, onde pertinente, parceiros e clientes, sobre 

as práticas de proteção de dados pessoais adotadas pela UNOESTE. 

 

8.1.2 Em caso de não efetivação da matrícula seja por reprovação do candidato no vestibular ou por 

deliberalidade do candidato, a Unoeste se reserva ao direito de poder utilizar os dados pessoais dos 

candidatos para realizar contato com os candidatos para informá-los sobre novas oportunidades pelo 

prazo de 03 (três) anos. 

 

8.1.3 Os dados pessoais necessários para a realização do processo seletivo serão tratados com a(s) 

seguinte (s) finalidade(s): 

Tipo de Dado Pessoal Finalidades Base Legal 

Dados Pessoais: nome, 

CPF, RG, título de eleitor, 

certificado de reservista, 

nacionalidade, estado civil, 

endereço, telefone, email, 

formação acadêmica, 

profissão - dados pessoais 

recebidos duplamente 

(impresso e por e-mail) 

 

Inscrições em processo seletivo, cadastro, 

identificação, relacionamento com o 

cadidato; 

Notificação e comunicação de resultado ao 

candidato; 

Orientações aos candidatos para usufrírem 

dos prêmios do respectivo processo seletivo; 

Oferta de novos produtos ou já existentes; 

Realização de matrícula no curso; 

Formas de contato com o Candidato: 

 Telefone celular, email, aplicativo 

de mensagens (WhatsApp), SMS, 

balcão de secretaria (presencial) 

Termo de 

Consentimento 

Dados Pessoais Sensíveis: 

portador de necessidades 

especiais 

Eventual procedimento especial na 

preparação 

das salas para a realização de processo 

seletivo 

Termo de 

Consentimento 



 
 

 

A política de privacidade da UNOESTE possui uma versão resumida que pode ser consultada em: 

<https://www.unoeste.br/content/documentos/politica/politica-privacidade.pdf>. 

 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais informações sobre o presente Edital e o esclarecimento de eventuais dúvidas poderá ser 

realizado através de mensagens encaminhadas para o e-mail: mmadre@unoeste.br 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Colegiado do PPG em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOESTE, 

seguindo as Normas Gerais e Operacionais da Concessão de Bolsas do PNPD/CAPES, conforme 

Portaria 086/2013 de 03/07/2013, reserva-se no direito de resolver casos omissos não previstos neste 

Edital, não cabendo recursos de espécie alguma.  

 

 

 

Presidente Prudente, 10 de agosto de 2022. 

 

 

Profa. Dra. Alba Regina Azevedo Arana 

Coordenadora do Prorama 

 

 

  

https://www.unoeste.br/content/documentos/politica/politica-privacidade.pdf
mailto:mmadre@unoeste.br


 
 

ANEXO I 

 

Formulário de Inscrição no Processo de Seleção de Bolsista PNPD/CAPES/UNOESTE 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome:  

Datade nascimento:      Naturalidade (país/estado): 

CPF:       RG: 

Endereço completo para correspondência:  

 

Telefone:       E.mail: 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

- Graduação 

Curso:        Período: 

Instituição: 

 

- Mestrado 

Curso:        Período: 

Instituição: 

 

- Doutorado 

Curso:        Período: 

Instituição: 

 

- Pós-doutorado 

Curso:        Período: 

Instituição: 

 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL (três últimas atividades remuneradas) 

- Instituição:        Período 

- Cargo ou função:  

 

- Instituição:        Período 

- Cargo ou função:  

 

- Instituição:        Período 



 
 

- Cargo ou função:  

 

4. MODALIDADE NA QUAL SE ENQUADRA DE ACORDO COM ITEM 2 DA 

CHAMADA. 

(   ) a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício;  

(    ) b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

(  ) c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa desde que afastados da instituição de 

origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa.  

 

5. INDIQUE QUAL OU QUAIS LINHA DE PESQUISA PRETENDE ATUAR 

(informações: 

https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=estru

turaprograma) 

(   ) Avaliação e Análise de Impacto Ambiental  

(   ) Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional 

 

6. INDIQUE COM QUAL(is) QUAIS DOCENTES VOCÊ SE IDENTIFICA E 

RESPECTIVAS LINHAS DE PROJETOS (informações: 

https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=corp

odocente) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Termo de Concordância 

Eu, ________________________________________________ declaro que o preenchimento 

deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que estou de acordo com as normas e 

procedimentos estabelecidos neste processo de seleção, em acordo com a Portaria CAPES 

086/2013. 

 

Local, data e assinatura. 

 

 

______________________________________________________ 

 

https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=estruturaprograma
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=estruturaprograma
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=corpodocente
https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=3351&menu=corpodocente

