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Processo seletivo para bolsa de pós-doutorado PNPD do DEI/PUC-Rio 

O Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio (DEI) oferece uma bolsa de pós-doutorado no 
âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)/CAPES 
(http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes) O tema de pesquisa do bolsista deverá 
estar relacionado a uma das áreas de concentração do DEI (Gerência de Produção, Pesquisa Operacional, 
Finanças e Análise de Investimentos, Transporte e Logística).  

O (a) candidato (a) deve ter o seguinte perfil: 

 Título de Doutor (a) (no ato da implementação da bolsa);  

 Forte inclinação e motivação para pesquisa, comprovada com publicações em periódicos 
internacionais;  

 Boa didática para atuar em cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão; 

 Pró-atividade, com facilidade de entrosamento e capacidade de relacionar-se e projetar-se no 
departamento e fora dele. 

A inscrição deve ser feita via e-mail até o dia 05/09/2019, com o assunto “PNPD”, aos cuidados de 
Cláudia Teti: teti@puc-rio.br. Maiores informações podem ser obtidas com o Prof. Fernando Cyrino, 
coordenador de pós-graduação e pesquisa do DEI/PUC-Rio, cyrino@puc-rio.br.  

Além da bolsa de pós-doutorado concedida pela CAPES no valor atual de R$ 4.100,00 por mês, a PUC-
Rio tem concedido uma complementação aos bolsistas no valor de R$ 1.000,00 por mês. 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar/enviar a seguinte documentação:  

 Currículo Lattes atualizado ou equivalente para candidatos estrangeiros; 

 Proposta de pesquisa (máximo de 4 páginas);  

 Cópia da carteira de identidade;  

 Cópia dos diplomas de graduação e pós-graduação (ou declaração da conclusão, quando for o 
caso); 

 Cópia dos históricos escolares de graduação e pós-graduação. 

O processo de seleção e julgamento dos candidatos será feito pela Comissão de Pós-Graduação do DEI. 
O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

 28.08.2019 – Divulgação do Edital 

 05.09.2019 – Término das Inscrições 

 06.09.2019 - Divulgação dos Resultados 

 Início da vigência da bolsa: segundo semestre de 2019. 
 
A Comissão de Pós-Graduação do DEI/PUC-Rio reserva o direito de fazer alterações no cronograma e 
no processo seletivo em função de eventuais necessidades não previstas no ato de elaboração deste 
documento.  
 
 
Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 2019 
 
Prof. Fernando Luiz Cyrino Oliveira 
Coordenador de Pós-Graduação de Pesquisa do DEI/PUC-Rio 
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