
 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 15/PRH-

AUTOMAÇÃO/2021 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) 

 

Considerando a alteração de prazos para implementação das cotas de bolsa do programa para 

o ciclo de 2021, fica prorrogado o prazo de inscrição desta chamada até o dia 2 de novembro 

de 2021. Além disso, passa a ser exigida a apresentação de um documento com a descrição 

das atividades de pesquisa pretendidas. Dessa forma, alteram-se os itens a seguir: 

1 Alteração das inscrições e documentação necessária (item 5) 

Onde está escrito: 

5.1 As inscrições ocorrerão no período de 28/9/2021 a 29/9/2021 

Altera-se para: 

5.1 As inscrições ocorrerão no período de 28/9/2021 a 2/11/2021 

Onde está escrito: 

5.5 O candidato deverá enviar os seguintes documentos para participar do processo 

seletivo: 

a) ficha de inscrição (anexo 1 deste edital) preenchida e assinada; 

b) cópia do currículo Lattes atualizado; 

c) cópia da carteira de identidade; 

d) cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

e) cópia do diploma de doutor; 

f) cópia do histórico escolar de doutorado; 

g) cópia do histórico escolar de graduação; 

 

Altera-se para: 

5.5 O candidato deverá enviar os seguintes documentos para participar do processo 

seletivo: 

a) ficha de inscrição (anexo 1 deste edital) preenchida e assinada; 

b) cópia do currículo Lattes atualizado; 

c) cópia da carteira de identidade; 

d) cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

e) cópia do diploma de doutor; 

f) cópia do histórico escolar de doutorado; 

g) cópia do histórico escolar de graduação; 

h) documento sucinto com descrição das atividades de pesquisa pretendidas em 

formato livre (máximo de cinco páginas). 

 



2 Alteração do processo seletivo (item 6) 

Onde está escrito: 

5.1 A seleção dos candidatos levará em conta os seguintes fatores, cada qual com o seguinte 

peso: 

a) análise do desempenho acadêmico do(a) candidato(a) (peso 2); 

b) análise da produção técnico-científica (peso 2); 

c) entrevista (peso 4). 

 

Altera-se para: 

5.1 A seleção dos candidatos levará em conta os seguintes fatores, cada qual com o 

seguinte peso: 

a) análise do desempenho acadêmico do(a) candidato(a) (peso 2); 

b) análise da produção técnico-científica (peso 2); 

c) análise do documento com as atividades pretendidas (peso 2); 

d) entrevista (peso 4). 

 

 

 

3 Alteração do cronograma (item 10) 

Onde está escrito: 

 

Lançamento do edital 28/9/2021 

Período para inscrição de 28/9/2021 a 29/9/2021 

Convocação para entrevistas 30/9/2021 

Divulgação do resultado preliminar até 30/9/2021 

Período para recursos 01/10/2021 

Divulgação do resultado definitivo até 02/10/2021 
  

 

Altera-se para: 

 

Lançamento do edital 28/9/2021 

Período para inscrição 28/9/2021 a 2/11/2021 

Convocação para entrevistas de 3/11/2021 a 9/11/2021 

Divulgação do resultado preliminar até 10/11/2021 

Período para recursos até 11/11/2021 

Divulgação do resultado definitivo até 12/11/2021 
 

 
 

Os demais termos do edital permanecem inalterados. 

Florianópolis, 1 de outubro de 2021. 

Prof. Rodolfo C. C. Flesch 

Coordenador do PRH 2.1 


