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POSPETRO

EDITAL 02/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO E DOUTORADO EM 
GEOQUÍMICA: PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE DA UFBA –  

INGRESSO ALUNOS REGULARES 2018.2 

O Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente 
(POSPETRO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) receberá, no período de 04 a 19 
de junho de 2018, inscrições dos candidatos ao processo de seleção para o ingresso no 
curso de Mestrado e Doutorado em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente, no 
semestre letivo de 2018.2. 

Para o MESTRADO estão sendo oferecidas 05 (cinco) vagas para candidatos brasileiros, 
sendo 03 (três) para ampla concorrência (sem reserva de vagas) e 02 (duas) vagas para 
candidatos autodeclarados negros (negros e pardos - ver ficha de inscrição), e 02 
(duas) vagas para candidatos estrangeiros. 

Para o DOUTORADO estão sendo oferecidas 03 (três) vagas, sendo 02 (duas) para 
ampla concorrência (sem reserva de vagas) e 01 (uma) vaga para candidatos 
autodeclarados negros (negros e pardos - ver ficha de inscrição), e 01 (uma) vaga para 
candidatos estrangeiros. 

Para cumprimento do que estabelece o parágrafo 2º do Artigo 13 da Resolução 
UFBA/CAE 01/2017, serão reservadas ainda, tanto para Mestrado quanto para o 
Doutorado, as seguintes vagas (além das vagas já citadas acima e conforme auto-
declaração na ficha de inscrição):  
- 1 (uma) vaga para  indígena; 
- 1 (uma) vaga para quilombola; 
- 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência; 
- 1 (uma) vaga para pessoa  trans (transexual, transgênero e travesti). 

Professores com disponibilidade para orientar aluno de DOUTORADO ingresso em 
2018.2: (em breve)   

Obs. 1: O fato de o orientador apresentar disponibilidade para orientar aluno não 
implica que haja vaga definida para cada professor/orientação no POSPETRO. 

Perfil dos candidatos: poderão se inscrever no processo seletivo alunos com 
graduação ou mestrado concluídos nas áreas de Geologia, Oceanografia ou Química. 
Candidatos de áreas afins poderão se inscrever desde que justifiquem o interesse na 
pós-graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente.  

Obs.: Serão aceitos somente candidatos que possuam disponibilidade de 40 horas 
semanais (período diurno) para realização do Mestrado ou Doutorado. 
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Calendário síntese do processo seletivo (datas previstas) 

ETAPA DATA – 2018 

Período de Inscrição 04 a 19 jun. 

Homologação das Inscrições 23 jun.   

Provas escritas (1ª fase) 27 jun. 

Resultado das provas escritas (1ª fase) previsto: 04 jul.  

Análise do Currículo Lattes (2ª fase - etapa 
interna) 

05 e 06 jul.  

Entrevistas para aprovados na 1ª fase entre 09 e 20 jul. 

Resultado previsto: 26 jul.  

   

O processo seletivo dar-se-á em duas etapas, Inscrição e Seleção, conforme segue. 

1. INSCRIÇÃO:  

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na Secretaria do POSPETRO/UFBA 
ou por via postal (SEDEX), conforme especificações que seguem.  
  

1.1 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 

Todos os documentos (item 1.2) deverão ser entregues em envelope único, lacrado, 
na Secretaria do POSPETRO (endereço abaixo) ou enviados por correio (Sedex com 
data de postagem até 19 jun. 2018). Na frente do envelope deve constar: 

Secretaria do POSPETRO - Inscrição Processo Seletivo 2018.2 (Edital 02/2018) - 
MESTRADO (para candidatos ao Mestrado) OU DOUTORADO (para candidatos ao Doutorado) 

Endereço para entrega e/ou envio dos documentos: 

Secretaria do Curso de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente - POSPETRO 
Inscrição Processo Seletivo 2018.2 - Aluno Regular [MESTRADO ou DOUTORADO] 
Av. Adhemar de Barros, s/n - Instituto de Geociências - IGEO - sala 301-A.06 
40170-110 Salvador - Bahia - Brasil  

 

Horário de entrega do material diretamente na Secretaria: segunda à sexta, das 8h30 
às 12h. 

Tel.: (71)3283-8533 / 3283-8632 

E-mail: pospetro@ufba.br 
  

mailto:pospetro@ufba.br
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1.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO – MESTRADO E/OU 
DOUTORADO: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, com foto colorida atual 3x4 colada no 
local indicado (Ficha de Inscrição MESTRADO; Ficha de Inscrição DOUTORADO, em 
Word; download automático para alguns navegadores); 

b) 01 (uma) cópia dos documentos pessoais: RG; CPF; título de eleitor e Certidão atual 
de Quitação Eleitoral; certificado de serviço militar ou de dispensa (para homens); 

c) 01 (uma) cópia do Diploma da Graduação (frente e verso); 

d) somente para candidatos ao Doutorado: 01 (uma) cópia do Diploma de Mestrado 
(frente e verso) ou Certificado de Defesa ou Ata de Defesa da Dissertação; 

e) 01 (uma) cópia do Histórico da Graduação;  

f)  somente para candidatos ao Doutorado: 01 (uma) cópia do Histórico do Mestrado; 

g) 01 (uma) cópia do Currículo Lattes (modelo completo) com comprovação, 
encadernado; sugere-se que a sequência dos comprovantes siga a sequência do 
Barema de avaliação de currículo (anexo 1-  para Mestrado - ou anexo 2 - para 
Doutorado -  deste Edital); 

h) Plano de Trabalho relacionado a uma das duas linhas de pesquisa do curso (modelo 
do Plano de Trabalho em Word); 

i) somente para candidatos ao Doutorado: Termo de Compromisso de orientação 
fornecido por um dos professores disponíveis para orientar no Doutorado em 
2018.2, conforme consta nesse Edital; (Termo de Compromisso em PDF); cada 
candidato deverá apresentar somente 1 (um) Termo de Compromisso, assinado 
por um único professor; 

j) cópia do boleto e comprovante de pagamento da taxa de inscrição: gerar boleto para 
pagamento da taxa no endereço eletrônico 
<https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf>. ATENÇÃO: 
não será aceito comprovante de agendamento; deve ser encaminhado o 
comprovante de pagamento já efetuado. 

    Inscrição para seleção Mestrado: Valor R$85,00         
    Inscrição para seleção Doutorado: Valor R$115,00 

k) para candidatos empregados: carta de seu superior declarando acordo com 
liberação de 40 horas semanais para cursar o Mestrado ou o Doutorado.  

  

1.3 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES: os envelopes contendo os documentos de inscrição 
serão abertos em presença da Comissão de Seleção. Será divulgado, na página do 
POSPETRO (<http://www.pospetro.geo.ufba.br/>), o nome dos candidatos cuja 
inscrição for aceita. Data de divulgação dos nomes: 23 jun. 2018.  

file:///C:/GISELE/pospetro/arquivos/sele_M_ficha%20inscrição_regular.docx
file:///C:/GISELE/pospetro/arquivos/sele_DR_ficha%20inscrição_regular.docx
http://www.pospetro.geo.ufba.br/arquivos/DR_Plano%20Trabalho_2015-1.docx
http://www.pospetro.geo.ufba.br/arquivos/DR_Plano%20Trabalho_2015-1.docx
http://www.pospetro.geo.ufba.br/arquivos/DR_Termo%20compromisso%20orientador_2015-1.pdf
http://www.pospetro.geo.ufba.br/arquivos/DR_Termo%20compromisso%20orientador_2015-1.pdf
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOQUÍMICA: 
PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE – POSPETRO 

Av. Ademar de Barros s/nº - Sala 301-A - Campus Universitário de Ondina 

CEP 40.170-110  -  Salvador  -  Bahia  - Brasil – Telefones (71) 3283-8533/3283-8632 

 
 

 

4/7 
 
 

POSPETRO

2. SELEÇÃO (somente para candidatos cujas inscrições forem aceitas) 

Período do processo seletivo:. 27 jun. a 20 jul. 2018. 

1ª fase – provas escritas 

Esta 1ª fase será realizada no dia 27 de junho de 2018, às 13:30h, nas dependências do 
IGEO/UFBA, em sala a ser divulgada na página do POSPETRO na internet. Local: a 
definir  

1ª Fase - MESTRADO: 50% da avaliação – contempla: 

a) prova escrita (redação) sobre um dos temas, propostos pela Comissão de 
Seleção, de livre escolha do candidato segundo a linha de pesquisa optada no 
momento da inscrição; 

b) prova escrita de química e de geologia; 

c) teste escrito de língua estrangeira: inglês (permitido o uso de dicionário; o 
candidato deverá trazer dicionário). 

1ª Fase – DOUTORADO: 35% da avaliação – contempla: 

a) prova escrita (redação) sobre um dos temas propostos pela Comissão de 
Seleção, segundo a linha de pesquisa optada no momento da inscrição; 

b) prova objetiva de geoquímica; 

c) teste escrito de língua estrangeira: inglês (permitido o uso de dicionário; o 
candidato deverá trazer dicionário). 

Obs. 1: Serão considerados aprovados na 1ª fase somente os alunos que obtiverem 
nota média das provas igual ou superior a 5,0 (cinco) e nota mínima, em cada uma das 
provas, igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Obs. 2: As provas serão corrigidas individualmente pelos três membros da Comissão de 
Seleção, que darão uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), considerando: para a redação - 
pertinência do texto redigido ao tema proposto; estrutura da redação; conteúdo 
(conhecimento sobre o tema) e normas gramaticais (português); para a prova de 
língua estrangeira - tradução e interpretação. 

Obs. 3: A não obediência às instruções constantes nas provas escritas implicará em 
reprovação do candidato na 1ª fase. 
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Prazo para interposição de recursos junto ao Colegiado: 48 horas após a publicação 
dos resultados da 1ª fase. 

  

2ª Fase – avaliação do currículo (30% da avaliação para MESTRADO e para 
DOUTORADO): contempla a avaliação do Histórico Escolar e do Currículo pelos 
membros da Comissão de Seleção. 
Nesta fase será considerada a pontuação obtida pelo candidato segundo Barema para 

pontuação de currículo: Anexo 1 - Barema para Mestrado; Anexo 2 – Barema para 
DOUTORADO 

3ª Fase – entrevistas  (20% da avaliação para MESTRADO; 35% da avaliação para 
DOUTORADO): entrevista (somente para os alunos aprovados na 1ª fase) – entre 09 e 
20 de julho de 2018. 

Datas e horários específicos da entrevista com cada candidato serão publicados na 
página do POSPETRO na internet, juntamente com o resultado da 1ª fase. 

A entrevista será realizada pelos membros da Comissão de Seleção com cada 
candidato, visando avaliar conhecimento sobre a área de interesse, justificativa para 
escolha do Mestrado ou Doutorado, defesa de projeto. 
 
Obs. 1: É de responsabilidade do candidato acompanhar a página do POSPETRO para 
verificar data e horário de entrevista 

  

RESULTADO: data prevista para divulgação do resultado: 26 de julho de 2018. 

Prazo para interposição de recursos junto ao Colegiado: até 48 horas após a publicação 
do resultado. 

  

3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

a) na avaliação do Currículo Lattes serão considerados somente os pontos para a 
produção devidamente comprovada. Salienta-se que certificados de apresentação 
de trabalhos em congressos não comprovam a publicação do trabalho nos anais; 

b) o Plano de Trabalho deve ter relação com a(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 
pelos professores disponíveis para orientar;  

c) no momento da inscrição, não será aceito documento fora do envelope e não será 
feita a verificação da documentação; 

file:///C:/GISELE/pospetro/arquivos/sele_ANEXO1_BAREMA_MESTRADO_cv2017-2.pdf
file:///C:/GISELE/pospetro/arquivos/sele_ANEXO2_BAREMA_DOUTORADO_cv2017-2.pdf
file:///C:/GISELE/pospetro/arquivos/sele_ANEXO2_BAREMA_DOUTORADO_cv2017-2.pdf
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d) a verificação da documentação apresentada para inscrição será feita pela Comissão 
de Seleção e a ausência de algum documento desqualificará imediatamente a 
inscrição;  

e) não serão realizadas, no momento da inscrição, impressões, cópias de documentos, 
autenticações ou encadernações; 

f) em qualquer momento do processo seletivo, se for constatado que o candidato 
possui vínculo empregatício e não apresentou declaração de liberação de 40 horas 
semanais para cursar a pós-graduação (item 1.2-k), o candidato será 
imediatamente reprovado; 

g) a inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o 
processo de seleção, contidas neste Edital, e nos comunicados que vierem a ser 
tornados públicos através do site do Programa ou por órgãos competentes da 
UFBA; 

h) o Plano de Trabalho e as provas escritas deverão estar redigidos na língua 
portuguesa; a entrevista será realizada em português; 

i) é de exclusiva responsabilidade do candidato informar-se sobre os resultados 
parciais e conclusivos do processo de seleção a que se submeteram no POSPETRO, 
sob pena de desclassificação e perda irrevogável da vaga; 

j) os candidatos deverão exibir, sempre que solicitado, os originais dos documentos 
apresentados por meio de cópias; 

k) os alunos aceitos deverão acompanhar a página do POSPETRO na internet para 
instruções relativas à matrícula; 

l) no caso da inscrição para Mestrado realizada apenas com Certificado de conclusão 
de curso de graduação ou Declaração de provável concluinte, o(a) candidato(a) 
selecionado(a) deverá apresentar, no ato da matrícula, o Diploma de Graduação, 
sob pena de perda irrevogável da vaga; no caso de candidato a Doutorado, deverá 
apresentar, no momento da matrícula, o Diploma de Graduação e de Mestre;  

m) Bolsas de Estudo: o POSPETRO recebe cotas de bolsas de estudos para pós-
graduação de agentes financiadores (como CAPES, FAPESB, ANP). As bolsas de 
estudo são concedidas aos estudantes do POSPETRO pela Coordenação do mesmo 
considerando normas das agências financiadoras e normas estabelecidas pelo 
curso de pós-graduação (Resolução POSPETRO 01/2010); 

n) os candidatos não aprovados no processo seletivo poderão retirar os seus 
documentos na Secretaria do POSPETRO entre 7 e 15 dias após a publicação do 
resultado final. Após este período a documentação será descartada. 

o) para candidatos ao DOUTORADO: os professores com vaga para Doutorado poderão 
assinar mais de um Termo de Compromisso de Orientação (item 1.2 – i), durante o 
período de inscrição.  
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4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS 
PARA INGRESSO NO POSPETRO 

Para Mestrado (cópias autenticadas dos seguintes documentos): Histórico Escolar da 
graduação; Diploma da graduação; documentos pessoais: CPF, RG, Certidão de 
Quitação Eleitoral, Certificado de Serviço Militar ou Dispensa (para homens)  

Para Doutorado (cópias autenticadas dos seguintes documentos): Histórico Escolar do 
Mestrado; Diploma de Mestrado; Histórico Escolar da Graduação; Diploma de 
Graduação; documentos pessoais: CPF, RG , Certidão de Quitação Eleitoral, Certificado 
de Serviço Militar ou Dispensa (para homens) 

Para selecionados no quadro de política de vagas, serão exigidos os documentos de 
matrícula adicionais, conforme o caso:  

a) para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para indígena 
é preciso que seja apresentada cópia do registro administrativo de nascimento e óbito 
de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo 
indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local; 

b) para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Quilombola 
é preciso que seja apresentada declaração de pertencimento assinada por liderança 
local ou documento da Fundação Palmares reconhecendo a comunidade como 
remanescente de quilombo; e 

c) para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Pessoas 
com Deficiência é preciso que seja apresentado laudo médico, atestando a 
condição característica desta modalidade e devidamente ratificado pelo Núcleo de 
Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NAPE), ligado à Pró-Reitoria 
de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). 

Edital aprovado em reunião do Colegiado do POSPETRO em 10 de maio de 2018. Datas 
poderão ser alteradas em virtude de força maior.  


