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PROGRAMA PUC-Rio/ANP/FINEP
PRH-23.1 – Processos e Novos Materiais na Área de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
Edital de Seleção para Pós-Doutorado ANP/FINEP 2020
1) Programa PUC-Rio/ANP/FINEP para PÓS-DOUTORADO:
O Programa de Recursos Humanos da ANP para o setor de Petróleo, Gás Natural, e Biocombustíveis,
PRH-23.1 PUC-Rio/ANP/FINEP anuncia a vaga de pós-doutorado no setor de Processos e Novos
Materiais na área de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O Programa envolve as especializações
de Avaliação de Processos na Industria de Petróleo e Gás Natural, Avaliação de Processos de
Biocombustíveis e Nanotecnologia e Novos Materiais.
2) Requisitos necessários
O candidato deve possuir o título de doutor e ter, no máximo, 5 anos de experiência, após a conclusão
do doutorado, no setor de Processos e Novos Materiais na área de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, área em que deverá desenvolver suas atividades de pesquisa. Deve ter habilidade
de organizar e desenvolver tarefas de pesquisa com independência, dar apoio aos estudantes de
mestrado e doutorado. O candidato deve ter dedicação exclusiva e não receber auxilio financeiro de
outra agência de fomento.
3) Valor da Bolsa:
Valor previsto: R$ 6.110,00 por mês.
4) Período de vigência da bolsa:
A duração máxima da Bolsa de Pós-doutorado no Programa PUC-Rio/ANP, cota 2020/2021,
será de 12 meses.
O período máximo de outorga da bolsa é de 15 meses, incluindo tempo máximo de suspensão
de bolsa de 3 meses.
O bolsista poderá ser substituído a qualquer tempo, em casos de desempenho insuficiente,
desistência, abandono, interrupção ou finalização da vigência da bolsa ou projeto.
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5) Documentos necessários para participação no processo seletivo:
Os candidatos deverão enviar para o e-mail deqm@puc-rio.br a documentação abaixo:
(1) Ficha de inscrição preenchida e assinada;
(2) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
(3) Cópia de Comprovante de residência.
(4) Cópia digitalizada do currículo preenchido na Plataforma Lattes do CNPq
(5) Memorial descritivo
(6) Projeto de pesquisa
6) Avaliação:
O candidato será avaliado pela análise de currículo e de títulos, pela apresentação oral e defesa
conjunta de um projeto de pesquisa e do memorial descritivo.
A apresentação oral e defesa do projeto de pesquisa e do memorial descritivo serão realizadas por
videoconferência pelo candidato na presença da Comissão de Seleção do Programa PRH com duração
máxima de 30 minutos. Extrapolações do tempo de apresentação pelo candidato são passíveis de
punição na nota conferida, conforme decisão de cada membro da Comissão de Seleção.
7) Obrigações do bolsista:
O bolsista deverá elaborar Relatório de Atividades parcial após 6 (seis) meses da implementação da
bolsa a ser submetido à aprovação da Comissão Gestora do PRH 23.1, sendo este relatório parte do
julgamento para continuidade de sua participação no Programa.
Encaminhar Relatório Final em até 30 (trinta) dias após o encerramento da respectiva bolsa, sendo
este critério condicionante para o fornecimento de certificado de participação no PRH 23.1
Dedicar-se às atividades do projeto, conforme estabelecido pelo supervisor do bolsista.
8) Inscrição:
Enviar a documentação digitalizada, em formato PDF, para o e-mail deqm@puc-rio.br
Contato: (21) 35271323. E-mail: deqm@puc-rio.br
Horário de Atendimento: 09:00h às 12h e 13:30h às 16:00h de segunda a sexta.
9) Cronograma da seleção
Divulgação do edital: 30/06/2020
Prazo para inscrição (via e-mail): 30/06/2020 até o dia 27/07/2020 às 23:59h
Homologação das inscrições: 28/07/2020
Apresentação do oral e defesa do projeto e memorial pelos candidatos: 29/07/2020 até o dia
31/07/2020. Cada candidato receberá um e-mail com a data e horário da sua apresentação.
Divulgação do resultado final: 03/08/2020
Indicação do bolsista para ANP/FINEP: A partir de 04/08/2020
Previsão para início das atividades: A partir de 18/08/2020
10) Julgamento dos pedidos:
Os pedidos de Bolsa serão julgados pela Comissão Gestora do Programa PRH-23.1.
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