EDITAL XXX
SELEÇÃO DE DOCENTES-PESQUISADORES PARA

PROGRAMA ERASMUS+
TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE - TUKE (ESLOVÁQUIA) e
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BRASIL)
2017-2019
OBJETIVO
Fomentar intercâmbio de docentes-pesquisadores em Geologia das Rochas Sedimentares com
ênfase em Sedimentologia Siliciclástica e Estratigrafia.
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA
Passagem aérea e bolsa de auxílio para permanência na Technical University of Košice - TUKE
(Eslováquia)
USUFRUTO DA BOLSA
O período do intercâmbio para usufruto da bolsa deverá ser um mínimo de 7 (dez) dias de
permanência + 2 (dois) dias de viagem entre maio e junho de 2019.
VAGAS
1 (uma)
ÁREAS ELEGÍVEIS
Geociências
CONDIÇÕES PARA CANDIDATAR-SE
 Ser docente do Curso de Geologia da UNICAMP.
 Ter conhecimento de Geologia das Rochas Sedimentares, em particular com sistemas eólicos e
costeiros.
CRONOGRAMA
22/04 Data limite de inscrição dos candidatos.
23/04 Divulgação dos nomes dos candidatos indeferidos.
25/04 Prazo final para solicitação de recurso.
26/04 Resultado da análise dos recursos e publicação dos candidatos selecionados neste Edital,
no site http://www.ige.unicamp.br
29/04 Prazo final para confirmação do interesse no programa (Etapa III).
30/04 Prazo final para entrega da documentação solicitada.
ETAPA I – INSCRIÇÃO
Para a inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos:
 Carta de Motivação com dados do solicitante: nome completo, data de nascimento, CPF,
endereço residencial;
 CV Lattes atualizado ou o link para o CV;
 Cópia do Passaporte.
ETAPA II – APROVAÇÃO/SELEÇÃO
A aprovação do candidato significa que ele satisfaz todas as condições estabelecidas neste Edital.

A seleção será feita pelo responsável do Projeto Erasmus+ do Instituto de Geociências da
UNICAMP e membros da Comissão dos Programas de Pós-graduação do Instituto de Geociências.
Notas:
i) As candidaturas serão analisadas em processo competitivo no qual serão avaliados o perfil
acadêmico do docente-pesquisador/a, o mérito da proposta, a relevância institucional e excelência
acadêmica.
ii) Após a aprovação e divulgação dos resultados, em caso de desistência ou não confirmação de
interesse por parte do aluno, as vagas serão concedidas aos suplentes.
ETAPA III – CONFIRMAÇÃO
Nesta etapa o/a candidato/a precisa confirmar seu interesse em participar no programa e isso deve
ser feito pelo e-mail spg@ige.unicamp.br até 23h59min da data estipulada no cronograma. E-mails
de confirmação enviados fora do prazo serão desconsiderados.
ETAPA IV – DOCUMENTAÇÃO
Somente o/a candidato/a aprovado (Etapa II) e que tenha confirmado seu interesse no programa
(Etapa III) deverá providenciar os documentos que serão solicitados por e-mail pela SPG.
INFORMAÇÕES
e-mail: spg@ige.unicamp.br
fone : 3521-4653

