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RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA MDU/UFPE DE 05 DE FEVEREIRO DE
2019 - PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO
Considerando a chamada pública MDU/UFPE processo seletivo para bolsista de pósdoutorado 2019,
REQUISITOS DO SUPERVISOR
Art. 5º. Serão admitidos como supervisor do bolsista de pós-doutorado os docentes que
possuam vínculo permanente com o Programa, que possuam Pesquisa registrada em órgão de
fomento ou na Propesq-UFPE, e que já tenham concluído pelo menos uma orientação de
doutorado.
§ 1º – Terão preferência os professores permanentes que não tenham sido supervisores de
PNPD, pelo menos, nos últimos dois anos.
§ 2º – Terão preferência os Laboratórios e/ou Grupos de Pesquisa que não tenham sido
contemplados com bolsas de PNPD, pelo menos, nos últimos dois anos.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Art. 6º. No processo de seleção entre os candidatos será levado em conta:
a) o perfil do candidato e o contributo potencial para o MDU junto ao Laboratório/Grupo de
Pesquisa onde realizará as atividades (anexo II);
b) a qualidade e trajetória acadêmico-científica (produção e publicações qualificadas) do
candidato; e
c) a proposta de atividades que pretende desenvolver junto ao programa, considerando sempre
sua consistência e afinidade com o Laboratório/Grupo de Pesquisa onde realizará as atividades.
PARÁGRAFO ÚNICO – Terão preferência candidatos que não tenham sido contemplados
pelo MDU com Bolsa PNPD anteriormente.

O candidato classificado foi Joelmir Marques da Silva, seguido, em ordem de avaliação, por
Paulo José Lisboa Nobre, Arlindo José de Souza Neto e Cecília Ribeiro Pereira.
Considerando que os dois primeiros candidatos concorreram à vaga em mesmo Laboratório e
sob supervisão da mesma professora, a comissão de avaliação definiu, excepcionalmente, a
suplência do candidato Paulo José Lisboa Nobre condicionada à vacância no respectivo
laboratório.
Assim, tem-se como resultado final para a presente seleção:
- candidato classificado Joelmir Marques da Silva, com suplência por Paulo José Lisboa
Nobre condicionada à vacância no respectivo laboratório;
- primeiro suplente Arlindo José de Souza Neto;
- segundo suplente Cecília Ribeiro Pereira.
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A coordenação do programa atenta ao fato que o seu Colegiado definiu, em 25/02/2019, que
não considera a atividade de pesquisa do PNPD compatível com a de professor substituto,
considerando as 240h de carga horária semestral exigida pela UFPE, em cumprimento ao
regulamento do PNPD-CAPES n. 86/13 que define em seu artigo 5º, § 2º que “professores
substitutos poderão ser aprovados (...), sem prejuízo de suas atividades de docência, após
análise e autorização do Programa de Pós-Graduação”. O Colegiado do Programa deliberou
ainda que os candidatos selecionados ou já inseridos no PNPD-CAPES-MDU deverão optar
entre a atuação enquanto professor substituto e as atividades como bolsista PNPD.

Recife, 08 de março de 2019.
Atenciosamente,

Ruskin Freitas

Fernando Diniz Moreira
Comissão de Avaliação Chamada Pública PNPD-MDU 2019

Julieta Maria de Vasconcelos Leite

Natália Miranda Vieira-de-Araújo
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU-UFPE

