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CHAMADA CRInt/ICMC 002/2016
Programa de Atração de Jovens Talentos (PAJT-ICMC)
A Comissão de Relações Internacionais (CRInt-ICMC) e a Comissão de Pesquisa (CPq –
ICMC), ambas do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da
Universidade de São Paulo (USP) anunciam a abertura do Programa de Atração de Jovens
Talentos (PAJT-ICMC) para realização de estágio em pesquisa de pós-doutoramento no
ICMC-USP.
Este edital é destinado a pesquisadores que residam no exterior, com título mínimo de Doutor,
das áreas de conhecimento/linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação do ICMCUSP, que são: que son: http://www.icmc.usp.br/Portal/Pesquisa/linhasPesquisa.php

O PAJT-ICMC tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisa científica por meio de
programas de intercâmbio em universidades latino-americanas, com duração mínima de 24
(vinte e quatro) meses e máximo de 36 (trinta e seis) meses.
A presente chamada tem como objetivo viabilizar a pré-seleção e indicação de candidatos que
desejem pleitear bolsa de atração de jovens talentos das agências de fomento em editais
específicos para esse fim, para realização no ICMC-USP.
1)

A seleção será realizada em duas fases:

1.1
Seleção fase 1:
Na primeira fase o candidato deverá enviar Curriculum Vitae atualizado, através do email
crint@icmc.usp.br, com o assunto “Inscrição PAJT-ICMC”.
A seleção será realizada por Comissão de Seleção constituída pela CPq-ICMC, composta de
membros indicados pela CPq-ICMC e representantes dos grupos de pesquisa do ICMC. A
Comissão avaliará os candidatos com base nos tópicos:
I. Curriculum Vitae, com ênfase qualidade e relevância na pesquisa recente do candidato;
II. Alinhamento entre a pesquisa desenvolvida pelo candidato e as áreas de interesse de
pesquisa do ICMC-USP.
Os resultados da primeira fase serão divulgados em até 60 dias da inscrição. Os candidatos
aprovados na primeira fase deverão redigir um projeto de pesquisa em concordância com o
Coordenador Técnico para realização de pesquisa em um dos grupos de pesquisa do ICMCUSP. O Coordenador Técnico será referendado a partir da indicação da Comissão de Seleção
pela CPq-ICMC.
1.2
Seleção fase 2:
Na segunda fase, os interessados e Coordenadores Técnicos devem submeter, de acordo com
os prazos dos editais das agências de fomento, suas candidaturas para as respectivas agências
de fomento.

2. Submissão à bolsa de agência de fomento:
I. O candidato aprovado em conjunto com o Coordenador Técnico pertencente ao grupo de
pesquisa de interesse ficam responsáveis pela submissão do projeto de pesquisa junto à
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agências de fomento. O trâmite das propostas nas agências de fomento levam em média entre
90 a 120 dias.

3) Benefícios:
Os benefícios concedidos são estabelecidos pelas respectivas agências de fomento:

FAPESP: http://www.fapesp.br/270#2.1

CAPES: http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd

CNPq: http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100343
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