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EDITAL N° 003/2021 PPGADT POLO UNEB/DTCS CAMPUS III 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATO(A) A ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 
 
A COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL (PPGADT) POLO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
(UNEB) NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS (DTCS CAMPUS III), no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para o processo 
seletivo para estágio de Pós-Doutoral, na modalidade sem vinculo empregatício e com concessão 
de bolsa. A sede do programa está localizada a Av. Dr. Edgard Chastinet Guimarães, S/N, São 
Geraldo, CEP: 48.904-711, Juazeiro-Bahia. O PPGADT possui como Áreas de Concentração 

Sociedade, Natureza, Inovações Sociotécnicas e Políticas Públicas e as Linhas de Pesquisa, I – 

Identidade, Cultura e Territorialidades; II – Sociedade, Economia e Construção do 
Conhecimento; III – Transições Socioecológicas e Sistemas Produtivos Biodiversos; IV – 
Convivência Com o Semiárido, Inovações Sociotécnicas e Desenvolvimento; V – Ambiente, 
Saúde e Sistemas Agroalimentares. 

 
1. Objetivos do Pós-Doutorado 

 
I.  Contribuir com a formação de portadores de título de Doutorado; 

II. Fortalecer os Grupos e Centros de Pesquisa da Instituição; 

III. Renovar o quadro de pesquisadores da Instituição; e 

IV. Promover a integração de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em ações 

desenvolvidas pela Instituição. 

 

 

2. Dos Requisitos 
 
I. Possuir Diploma de doutorado obtido em cursos reconhecidos pela CAPES e 

reconhecidos pelo CNE/MEC, e experiência científica comprovada nas Áreas de 
Concentração do curso (Sociedade, Natureza, Inovações Sociotécnicas e Políticas 
Públicas) ou em suas Linhas de Pesquisa: I – Identidade, Cultura e Territorialidades; II 
– Sociedade, Economia e Construção do Conhecimento; III – Transições 
Socioecológicas e Sistemas Produtivos Biodiversos; IV – Convivência Com o 
Semiárido, Inovações Sociotécnicas e Desenvolvimento; V – Ambiente, Saúde e 
Sistemas Agroalimentares. 

II. Apresentação de Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho cujo tema esteja em 
consonância com os enfoques e/ou abordagens do PPG em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial. 

III. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos 
e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme Anexo III do 
Regulamento referenciado pela Portaria nº 086/2013 CAPES. 

IV. Dedicar-se, durante o estágio às atividades de pesquisa e ensino do 
PPGADT/UNEB;  

V. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
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3. Dos candidatos: 

 

Modalidade Público Alvo 

I 
Estágio Pós-Doutoral I (EPDI) - com ou sem vínculo empregatício e com 
financiamento de bolsa de pós-doutorado, concedida por instituições 
externas ou pela UNEB; (conforme Resolução CONSU nº 1.493/2021) 

         
 
§ 1º O candidato aprovado na modalidade “I” deverá apresentar comprovação de 

autorização da instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da 

experiencia pós-doutoral, caso tenha vínculo empregatício; 

 

 
4. Das Vagas 

 
I. A aprovação nesta seleção não estabelece vínculo empregatício com a Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB); 

II. A vaga ofertada através neste edital de seleção para estágio pós-doutoral, terá em 

atribuição de bolsa de estudos apresentada pelo edital 004/2021 CAPES – Aoio ao 

Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira; 

III. A Supervisão do estágio pós-doutoral será atribuição dos Docentes do quadro 

Permanente do PPGADT e Servidor Efetivo da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB); 

IV. Será disponibilizado apenas 01 (uma) vaga por Docente Supervisor. 

 

4.1. Vaga por docente 
 

Docente Linha de pesquisa Áreas de atuação 
Nº de 

vagas 

Jairton Fraga Araujo 

II – Sociedade, Economia e Construção do 

Conhecimento. 

III – Transições Socioecológicoas e Sistemas 

Produtivos Biodiversos. 

IV – Convivência com o Semiárido, Inovações 

Sociotécnicas e Desenvolvimento. 

V – Ambiente, Saúde e Sistemas Agroalimentares. 

Agroindústrias; Biofertilizantes; 
Resíduos Sólidos; Energias 

Alternativas. 
01 
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5. Das Inscrições: 
 
As inscrições serão realizadas no período de 30 e 31 de Dezembro de 2021 (ver 

cronograma detalhado Anexo I deste edital), com envio da documentação por email 

(https://ppgadtdtcs3@uneb.br). Não será necessário a autenticação em cartório da 

documentação. 

 
Para se candidatar a Estágio Pós-Doutoral na UNEB, o candidato deverá apresentar seu 
Pleito com a seguinte documentação: 
 
I. Requerimento e/ou carta de apresentação da candidatura, contendo as informações de 
identificação do candidato; 
II. Projeto de pesquisa incluído plano de trabalho, contendo cronograma detalhado das 
atividades (máximo 20 páginas),ou projeto aprovado pela instituição de fomento da bolsa; 
III. Currículo Lattes ou Vitae atualizado datada e assinada ou, para estrangeiros, o currículo 
preenchido em conformidade com o Anexo III da Portaria nº 086/2013; 
OBS: O Currículo deve estar acompanhado das cópias de declarações e certificados que 

comprovem a produção acadêmica dos últimos quatro anos (2017-2020); 

IV. Diploma de Doutor (frente e verso) obtido em cursos avaliados pela CAPES e 
reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, o 
candidato deverá apresentar comprovante de reconhecimento/revalidação, conforme 
dispositivo legal; 
V. Carta de Aceite do Supervisor; 
VI. Documento de identificação (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho); e 
VII. Aquiescência da instituição de vínculo, para o candidato que possuir vínculo 
empregatício. 

VIII. Ficha de inscrição preenchida (Anexo II deste edital); 

IX. Certidão de quitação eleitoral, para candidatos brasileiros, obtida por qualquer Cartório 

Eleitoral ou pela Internet: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral (não serão aceitos comprovantes de votações); 

X.Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (para os homens); 

XI. Cópia do documento de identificação de estrangeiro (RNE – Registro Nacional de 

Estrangeiro ou passaporte); 

XII.Cópia do comprovante de endereço residencial em nome do declarante (dos últimos seis 

meses); 

XIII. Projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo bolsista no período de até 24 meses, 

articulado a uma  das linhas de pesquisa do Programa, com no máximo 20 (vinte) páginas, 

fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5, e conforme normas atuais da ABNT. O 

projeto deve conter:  

a) folha de rosto, com título do projeto;  

b) resumo; 

c) Introdução à problemática (delimitação do problema, justificativa e explicitação do 

vínculo do projeto com a área de concentração e linhas de pesquisa do PPGADT);  

d) Questão de pesquisa;  

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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e) Objetivos: Geral e específicos;  

f) Metodologia;  

g) cronograma;  

h) referências.  

Do total de páginas, excluem-se a folha de rosto e as referências; 

XIV. Declaração onde o candidato se compromete a realizar as atividades constantes no 

Projeto de Pesquisa apresentado; 

XV. Plano de Trabalho contendo no máximo 05 (cinco) laudas. Neste Plano, o candidato 

deve descrever as atividades de ensino, orientação e de inserção no PPGADT, previstas 

para serem desenvolvidas em até 24 meses, mostrando como essas atividades ajudam a 

consolidar e a fortalecer o Programa. 

XVI. As inscrições com documentação incompleta e/ou que não preencherem os requisitos 

exigidos por este Edital serão indeferidas. 

 
6. Atribuições do bolsista: 

 
I.  Participação em Eventos Acadêmicos, apresentando resultados de sua pesquisa; 

II. Participação como docente em disciplinas do Programa; 

III. Participação em Bancas de avaliação de mestrandos e doutorandos; 

IV. Publicação de resultados da pesquisa com menção ao Programa; 

V. Será facultada ao estágio de pós-doutorado a realização de atividades de orientação de 

projetos de iniciação científica (IC), trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduação 

e pós-graduação lato e stricto sensu, após autorização do Departamento, Programa de 

Pós-Graduação ou órgão equivalente. 

VI. Apresentação do Relatório de Pesquisa Parcial com 12 meses e Final em até 60 

(sessenta) dias após a conclusão do estágio pós-doutoral relativo ao projeto de pesquisa 

do Edital 004/2021 – CAPES Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira. 

 
 

7. Área de Concentração 

 SOCIEDADE, NATUREZA, INOVAÇÕES SOCIOTÉCNICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Os estudos da relação sociedade e natureza têm evidenciado uma perspectiva co-evolucionista 
do desenvolvimento, entendida aqui como a co-evolução do conhecimento, dos valores, da 
organização social, da tecnologia e dos sistemas biológicos. A co-evolução do sistema social e 
do sistema natural tem sido objeto da construção do conhecimento agroecológico e do 
desenvolvimento territorial sustentável, cujos interesses residem no desenvolvimento de estudos 
de agroecossistemas biodiversos, que produzam alimentos e conservem a agrobiodiversidade. 
Assim, a proposta desse doutorado, visa desenvolver pesquisas e formar profissionais que 
contribuam com a consolidação da concepção de Agroecologia como campo do conhecimento 
científico interdisciplinar. Para tanto, trabalhará conceitos, princípios e metodologias que 
compreendam situações socioambientais complexas e contemporâneas em prol do 
desenvolvimento territorial do semiárido nordestino, onde as expressões das identidades e 
culturas do campesinato, movimentos sociais do campo e povos e comunidades tradicionais 
sejam valorizadas, ressignificando suas práticas e desempenhando papel central nos processos 
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multidimensionais e multiescalares da transição agroecológica, na busca de propostas de 
sistemas de produção e consumo de alimentos e modos de vida mais saudáveis e sustentáveis. 

 

 
8. Linhas de pesquisa: 

 
II – Sociedade, Economia e Construção do Conhecimento: 
Esta linha de pesquisa visa compreender as especificidades do território nordestino no que se 
refere aos fenômenos sociais, históricos e econômicos contemporâneos a partir de sua relação 
com o desenvolvimento e o campesinato. A Economia Solidária e a Economia Ecológica serão 
referências para buscar compreender tal realidade e refletir sobre processos mais amplos do 
desenvolvimento econômico na região. As pesquisas a serem desenvolvidas nesta linha 
buscarão ainda compreender como nesses processos de articulação e organização coletiva, se 
dão os processos de Construção do Conhecimento Agroecológico, indicando um caminho 
epistemológico onde o diálogo de saberes é o ponto de partida. 

III – Transições Socioecológicas e Sistemas Produtivos Biodiversos: 
Esta linha de pesquisa visa a viabilização dos agroecossistemas dos territórios no semiárido. 
Nesse sentido, o desenvolvimento de pesquisas nesta linha tem o intuito de compreender a 
gênese, a historicidade, a dinâmica e os ritmos das transições que efetivaram mudanças 
significativas nas relações entre a sociedade e a natureza nos diferentes regimes metabólicos, 
uma vez que as sociedades humanas produzem e reproduzem suas condições materiais e 
imateriais de existência a partir de sua relação com a natureza. 

IV – Convivência Com o Semiárido, Inovações Sociotécnicas e Desenvolvimento: 
Esta linha de pesquisa com foco em convivência com o semiárido, inovações sociotécnicas e 
desenvolvimento, envolve a execução de pesquisas participativas que ressignifiquem os 
conhecimentos vivenciados na experiência camponesa, povos e comunidades tradicionais e 
resultem em tecnologias sociais apropriadas do ponto de vista agroecológico. Nesta linha se 
enquadram as pesquisas participativas com foco em processos ecológicos, energéticos, 
hidrológicos, biogeoquímicos, sucessionais e de regulação biótica envolvendo uso e manejo de 
recursos naturais, conservação e uso da agrobiodiversidade vegetal e animal, adubação verde; 
balanços, fluxos e fundos de energia, captação, conservação e uso apropriado e eficiente da 
água; ciclagem de nutrientes, fixação biológica de nitrogênio, conservação e manejo do solo; 
manejo de plantas espontâneas, controle alternativo de insetos-praga e micro-organismos com 
vistas a se desenvolver sistemas de inovação social, redes sociotécnicas articulados a modos de 
vida sustentáveis. 

V – Ambiente, Saúde e Sistemas Agroalimentares: 
Esta linha de pesquisa toma como ponto de partida o desenvolvimento de investigações críticas 
ao sistema agroalimentar globalizado, que transforma ecossistemas e as culturas camponesas, 
visando a produção de commodities para o mercado mundial. Nos territórios do semiárido, essas 
transformações se expressam no avanço de agroecossistemas especializados, voltados para o 
complexo da fruticultura irrigada, entre outros. Assim, esta linha de pesquisa focará estudos 
sobre agroecossistemas alimentares locais voltados para produção de bens ecológicos de alta 
qualidade nutricional, destinadas ao abastecimento de populações, a partir do manejo de 
variedades bem adaptadas ao contexto socioambiental do bioma caatinga e comercializadas 
através de circuitos curtos. 
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9. Da seleção 
 
A seleção será realizada nos dias 06 de Janeiro de 2022  por Comissão de Professores 

do Quadro Docente do PPGADT, designados para tal pela Coordenação do Curso. 

 

 
10. Do Resultado da Seleção 

 

a. O Resultado provisório será publicado no site do PPGADT: https://ppgadt.univasf.edu.br/, 
no dia 07 de Janeiro de 2022, a partir das 14h. 

b. Recursos: a solicitação de recursos deverá ser enviado para o e-mail 

ppgadtdtcs3@uneb.br, no dia 08 de Janeiro de 2022 através de formulário próprio 

Anexo III deste edital. 

c. O resultado final será publicado no site do PPGADT: https://ppgadt.univasf.edu.br/ , no 

dia 11 de janeiro de 2022, a partir das 14h. 

 

11. Dos Candidatos Aprovados 
a. O(A) candidato(a) selecionado(a) através deste edital inicará as atividades do estágio 

pós-doutoral a partir do dia 01 de Março de 2022. 

b. O(A) candidato(a) selecionado(a) assinará Termo de Compromisso (Anexo IV) de 

execução das atividades propostas, junto à Coordenação do PPGADT. 

c. Os candidatos aprovados terão o prazo de até 24 meses para conclusão do estágio pó-
doutoral. 

d. É de plena obrigação dos candidatos atenção aos prazos estabelecidos no edital. 

e. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pelo Colegiado do 
Programa. Outras informações os candidatos poderão entrar em contato pelo e-mail  
ppgadtdtcs3@uneb.br. 

 
 

Juazeiro, 29 de Dezembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Fábio Del Monte Cocozza 
Coordenador Pro tempore do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – PPGADT 
Matrícula 74.425.479-5 / Port. 602 D.O.E 21.11.2021 

 UNEB / DTCS-CAMPUS III 

https://ppgadt.univasf.edu.br/
mailto:ppgadtdtcs3@uneb.br
https://ppgadt.univasf.edu.br/
mailto:ppgadtdtcs3@uneb.br
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ANEXO I - EDITAL N° 003/2021  

PPGADT SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 
 
 
CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

 

EVENTO PERÍODO 

Inscrição 30 e 31/12/2021 
Homologação das inscrições 03/01/2022 

Recurso 04/01/2022 

Resultado do recurso 05/01/2022 

Seleção 06/01/2022 

Resultado provisório 07/01/2022 

Recurso 08/01/2022 

Resultado do recurso 10/01/2022 

Resultado final do processo seletivo 10/01/2022 

Inicio das atividades 01/03/2022 
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ANEXO II - EDITAL N° 003/2021  

PPGADT SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL – PPGADT POLO UNEB/DTCS - III 

 
 
 
 
 

Nome completo: 

Endereço: 

Cidade: CEP: Estado: 

Tel. Residencial: Tel. Celular: Tel. Comercial: 

Email: 

Sexo:Masc.(    ) Fem.(    ) Nacionalidade: Estado Civil: 
Carteira de Identidade: CPF: Data de Nascimento: 

____/_____/_______ 

 

Linha de Pesquisa: 
Supervisor de Estágio Pós-Doutoral: 
Modalidade: 

I - Estágio Pós-Doutoral I (EPDI) - com ou sem vínculo empregatício e com 
financiamento de bolsa de pós-doutorado, concedida por instituições externas ou pela 
UNEB; (conforme Resolução CONSU nº 1.493/2021) 

Cursos superiores concluídos: 
Mestrado:                             Instituição:                                Ano de conclusão:  
 
Doutorado:               Instituição:                               Ano de conclusão: 
 
Vínculos empregatícios atuais: 

Instituição:                       Carga horária Semanal:                   Função:  
 
Instituição:                       Carga horária Semanal:                   Função: 
 

Assinatura: Juazeiro,      /     /   
*Este documento deve ser impresso, assinado e enviado junto com o restante dos 
documentos de inscrição. 

 
Foto 

digitalizada. 
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ANEXO III - EDITAL N° 003/2021 PPGADT 

 SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 
MODELO PARA RECURSO 

 

 

NOME: 

RG: CPF: 

TELEFONE: E-MAIL: 

CATEGORIA: Mestrado ( ) Doutorado (  )  

LINHA DE PESQUISA: 

ETAPA DO RECURSO: 

RECURSO 

Candidato (a) inscrito no processo seletivo referente ao edital , 

no Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, 

venho requerer que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Data: de de 2021. 

Assinatura do Candidato:    
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ANEXO IV - EDITAL N° 003/2021 

PPGADT SELEÇÃO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE PÓS-DOUTORADO 

MODALIDADE - COM BOLSA 

 
................................................................................, aprovado(a) para participar do 
Programa de Pós-Doutorado do Progrma de Pós-graduação em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial (PPGADT), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), Campus III, Juazeiro/BA, 
declaro estar ciente das regras do Programa e demais normas universitárias, e 
comprometo-me a observá-las, cumprindo o horário de pesquisa estabelecido pela(o) 
Supervidor(a) da Pesquisa. 

 
Declaro, ainda, estar ciente de que o Pós-Doutorado não gera vínculo 

empregatício com a Universidade do Estado da Bahia. 

 
 
 
 
Juazeiro/BA, .........de .................................de ........ 

 
 
Pós-Doutor: 
........................................................................................................................ 

 
 
Responsável – Prof. Dr. 
....................................................................................................................... 

 

 

 

 
Coordenadora PPGADT:............................................................................ 


