
 

 

 

Edital de Seleção de Bolsas PRH/ANP41/02/2020 

Programa de Planejamento Energético (PPE/COPPE/UFRJ) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do PRH-41, o Programa de Planejamento Energético (PPE) da COPPE/UFRJ oferece 

bolsas de pesquisa para pesquisadores de pós-doutorado interessados em atuar no setor de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

As condições gerais que regem este programa são aquelas definidas pelo Programa de Formação 

de Recursos Humanos - PRH/ANP, cujas informações estão disponíveis no site da ANP e pode 

ser acessado aqui. 

Neste edital PRH/ANP41/02/2020 serão ofertadas bolsas de pesquisa para os pesquisadores 

de pós-doutorado. 

 

2. DOS CANDIDATOS ELEGÍVEIS 

São elegíveis para as bolsas de pesquisa os seguintes candidatos: 

a) Para a bolsa de Pós-Doutorado: possuidor de título de doutor em Planejamento Energético 

(PPE/UFRJ). 

 

3. DAS BOLSAS 

As bolsas oferecidas pelo Programa de Formação de Recursos Humanos - PRH/ANP-41 são 

tipificadas de acordo com a categoria e estágio do curso. As bolsas ofertadas pelo Programa de 

Planejamento Energético (PPE/UFRJ) neste edital PRH/ANP41/02/2020 estão dispostas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Bolsas ofertadas pelo Programa de Planejamento Energético (PPE/UFRJ) referente ao edital 

PRH/ANP41/02/2020 

TIPO QUANTIDADE PERÍODO MÁXIMO (meses) VALOR MENSAL 

Bolsa de Pós-doutorado 1 12 R$ 6.110,00 

Fonte: Manual do Usuários PRH-ANP - http://www.anp.gov.br/images/pesquisa-desenvolvimento-inovacao/prh-anp/manual-

usuario-prh.docx 

 

 

http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/prh-anp-programa-de-formacao-de-recursos-humanos
http://www.anp.gov.br/images/pesquisa-desenvolvimento-inovacao/prh-anp/manual-usuario-prh.docx
http://www.anp.gov.br/images/pesquisa-desenvolvimento-inovacao/prh-anp/manual-usuario-prh.docx


4. SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

 

4.1. Da Inscrição e Data Limite 

Os candidatos interessados em concorrer a uma das bolsas acima referidas devem manifestar 

interesse por e-mail para o Coordenador do PRH/ANP-41 (Prof. David Castelo Branco – 

davidbranco@ppe.ufrj.br) com cópia para a Coordenadora Acadêmica do Doutorado (Profa. 

Joana Portugal - joana.portugal@ppe.ufrj.br) e para o Coordenador Acadêmico do Mestrado 

(Prof. Pedro Rochedo - pedrorochedo@ppe.ufrj.br) até o dia 15 de julho de 2020. 

Os candidatos devem anexar ao e-mail a seguinte documentação: 

a) Pós-doutorado: 

1. Cópia do Currículo Lattes atualizado; 
2. Projeto de pesquisa nas áreas de conhecimento ligadas ao setor de petróleo, gás natural 

e biocombustíveis; 
3. Comprovar titulação. 

 

4.2. Dos Critérios de Seleção 

Os seguintes critérios serão adotados na seleção dos bolsistas: 

a) Pós-doutorado: 

1. Currículo Lattes; 

2. Proposta de pesquisa; 

3. Produção bibliográfica; 

 

4.3. Do Resultado do Processo de Seleção 

A data de divulgação do resultado do processo de seleção será 5 dias após a data limite das 

inscrições. 
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