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A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp – Câmpus de Bauru, torna público 

que no período de 3 a 30 de outubro de 2013, estarão abertas as inscrições para seleção de 01 

(um) bolsista pesquisador em nível de pós-doutorado, para atuar no Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo, no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes 

(PNPD/Capes), de acordo com a Portaria nº 86, de 3 de julho de 2013. 

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas no período de 3 a 30 de outubro de 2013, exclusivamente via 

internet. Os documentos exigidos para inscrição devem ser encaminhados em um único arquivo 

digital (“zipado”) para o endereço spg@faac.unesp.br, com mensagem intitulada “PNPD – PPG em 

Arquitetura e Urbanismo”. As inscrições serão recebidas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 

30 de outubro de 2013. O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC não 

se responsabiliza por eventuais falhas de rede na transmissão das inscrições. 

 

2. ORIENTAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

Para se candidatar à bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o candidato deverá atender aos requisitos da 

Portaria Capes nº 86, de 3-7-2013, disponível em - 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PN

PD.pdf, encaminhando os seguintes documentos comprobatórios: 

2.1 currículo Lattes atualizado, ou Foreign Researcher Curriculum Vitae (no caso de estrangeiro, 

conforme Anexo III da Portaria Capes 86/2013); 

2.2 projeto de pesquisa vinculado a projeto de pesquisa de um dos docentes do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Unesp/FAAC/Bauru, disponível em 

http://www.faac.unesp.br/#836,846; 

2.3 comprovação de aceite de um possível supervisor, dentre os docentes credenciados no 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Unesp/FAAC/Bauru; 

Encaminhar a documentação relacionada nos itens 2.1 a 2.3 em um único arquivo digital (“zipado”) 

para o endereço spg@faac.unesp.br, com mensagem intitulada “PNPD – PPG em Arquitetura e 

Urbanismo”. 

 

3. VAGAS E PROCESSO DE SELEÇÃO 
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Conforme a Portaria nº 86/2013, que regulamenta o PNPG, a Capes disponibilizou 01 (uma) cota 

de bolsa para o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp/FAAC/Bauru. 

O processo de seleção dos candidatos será realizado pelo Conselho do Programa. 

 

4. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

O cronograma seguirá o seguinte calendário: 

4.1. Inscrições (envio de documentos pela internet): de 3 a 30/10/2013; 

4.2. Período da análise do currículo e projeto de pesquisa: 31/10 a 21/11/2013; 

4.3. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 22/11/2013, no sítio: 

http://www.faac.unesp.br/#836,1268 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. O Conselho do Programa é o responsável pela avaliação das candidaturas e à atribuição das 

respectivas notas aos candidatos. O resultado final será homologado pelo Conselho do Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp/FAAC/Bauru; 

5.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. (Processo nº 1095/45/01/2013) 

 

Publicado no Diário Oficial, Poder Executivo - Seção I, de 3 de outubro de 2013, pág. 76. 


