
EDITAL PNPD 01/2020 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM 

QUÍMICA DA UFVJM, DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 / EDITAL Nº 01/2020 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG/UFVJM e o Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Química da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, no uso de suas atribuições legais, resolvem RETIFICAR o Edital 

nº 01, de 2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do 

referido Edital. 

No item 3:  

Onde lê-se: 

3. Das Inscrições: 

3.1.A inscrição do candidato deverá ser feita no período de 18/05/2020 a 

01/06/2020 por meio do envio dos documentos previstos no item 3.3, via correio 

eletrônico (e-mail) da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Química (ppgq@ufvjm.edu.br e sec.ppgq@ufvjm.edu.br) com cópia para o(a) 

professor(a) responsável pela linha de pesquisa de interesse.  

3.2.A homologação da inscrição será comunicada aos candidatos via e-mail e será 

publicado no site do PPGQ (https://www.sgppg.com.br/ppg/ppgq-programa-de-

pos-graduacao-em-quimica/9/pagina/pnpd/46/) no dia 03 de junho de 2020. 

3.3.Documentação necessária para Inscrição: 

a) Minuta do candidato detalhada (com até quatro páginas), descrevendo as 

qualificações que o possibilitam pleitear a bolsa de pós-doutorado e a possível 

interface com a linha de pesquisa. Nessa carta deverá também constar o contato 

telefônico e eletrônico (e-mail) do candidato; 

b) Aceite prévio do possível supervisor do bolsista (docente permanente do 

PPGQ/UFVJM);  

c) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa de tese) obtido em 

Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; 

d) Cópia do Histórico escolar da Pós-Graduação; 

e) Currículo Lattes atualizado, em pdf. No caso de candidato estrangeiro, o que 

determina o item 1.4; 

f) Cópia da carteira de identidade e do CPF. No caso de candidato estrangeiro, cópia do 

passaporte; 

g) Endereço, telefone e e-mail do candidato. 

 

Leia-se: 
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3. Das Inscrições: 

3.4.A inscrição do candidato deverá ser feita no período de 18/05/2020 a 

01/06/2020 por meio do envio dos documentos previstos no item 3.3, via correio 

eletrônico (e-mail) da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Química (ppgq@ufvjm.edu.br e sec.ppgq@ufvjm.edu.br) com cópia para o(a) 

professor(a) responsável pela linha de pesquisa de interesse.  

3.5.A homologação da inscrição será comunicada aos candidatos via e-mail e será 

publicado no site do PPGQ (https://www.sgppg.com.br/ppg/ppgq-programa-de-

pos-graduacao-em-quimica/9/pagina/pnpd/46/) no dia 03 de junho de 2020. 

3.6.Documentação necessária para Inscrição: 

a) Minuta do candidato detalhada (com até quatro páginas), descrevendo as 

qualificações que o possibilitam pleitear a bolsa de pós-doutorado e a possível 

interface com a linha de pesquisa. Nessa carta deverá também constar o contato 

telefônico e eletrônico (e-mail) do candidato; 

b) Aceite prévio do possível supervisor do bolsista (docente permanente do 

PPGQ/UFVJM);  

c) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa de tese) obtido 

em Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; 

d) Cópia do Histórico escolar da Pós-Graduação; 

e) Currículo Lattes atualizado, em pdf. No caso de candidato estrangeiro, o que 

determina o item 1.4; 

f) Cópia da carteira de identidade e do CPF. No caso de candidato estrangeiro, cópia do 

passaporte; 

g) Endereço, telefone e e-mail do candidato. 

h) Projeto pesquisa no formato indicado no Anexo I 

 

 

Diamantina,  19 de maio de 2020 

 

Prof. Dr.  Leandro Rodrigues de Lemos 

 Coordenador(a) do PPGQ/UFVJM 
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