PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP
PARA O SETOR DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

PRH-ANP
PRH-9: Formação de Profissionais de Engenharia Civil
para o setor de Petróleo e Gás
CHAMADA PÚBLICA
Processo Seletivo para Bolsas, 2022/1:
Doutorado (DSc)
1 Bolsas Doutorado (DSc)
1. As bolsas DSc destinam-se ao financiamento da participação de aluno em curso de pós-graduação
stricto sensu em nível de doutorado.
2. O aluno bolsista deverá elaborar, como produto final, uma Tese em tema relacionado ao setor
de petróleo, gás natural e biocombustíveis, em uma das linhas de pesquisa do Programa relacionadas
na Seção 2 desta Chamada.
3. O valor da bolsa é de R$ 3.280,00.

2 Linhas de Pesquisa do PRH-9 para alunos de Doutorado:
Estruturas e Sistemas Offshore
Geofísica e Engenharia de Reservatórios
Sistemas Computacionais Orientados à Indústria do Petróleo
Modelagem Ambiental Orientada à Indústria do Petróleo, Gás e Energia
Materiais Cimentíceos para a Indústria do Petróleo
Geotecnia Offshore

3 Duração e Vigência da Bolsa
1. A Bolsa de Doutorado é outorgada com um máximo de 48 mensalidades. O período máximo de
outorga da bolsa é de 54 meses, incluindo tempo máximo de suspensão de bolsa de 6 meses.

4 Elegibilidade do candidato
1. Possuir titulação compatível com o nível da bolsa;
2. Ter sido formalmente aceito e estar regularmente matriculado no Curso de Doutorado do Programa
de Engenharia Civil (PEC) da COPPE/UFRJ;
3. Desenvolver Plano de Trabalho associado a uma das linhas de pesquisa do PRH-9 relacionadas na
Seção 2 desta Chamada.

5 Obrigações do bolsista
1. Não receber bolsa ou qualquer auxílio financeiro de outra agência de fomento, nacional ou
internacional.
2. Comunicar imediatamente ao GESTOR, por meio do Coordenador do Programa, qualquer
modificação de sua situação cadastral inicial de bolsista aluno ou outra que possa influir no
desempenho de suas obrigações. Doutorandos poderão complementar renda à luz da Portaria
Conjunta nº 1, de 15 de julho de 2010, Capes/CNPq.
3. Apresentar ao GESTOR, por meio do Coordenador do Programa, em cumprimento ao estipulado no
Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa, os seguintes relatórios (em arquivo eletrônico):
a) Relatório Semestral do Bolsista Aluno, em janeiro e julho de cada ano calendário; Nos casos em
que na data de envio do primeiro relatório semestral o período de outorga da bolsa for inferior a
seis meses, o bolsista deverá iniciar o envio do referido relatório na segunda data prevista,
incorporando as informações de todo o período.
b) Relatório Final do Bolsista, até 60 (sessenta) dias após o término de seu mestrado (defesa de
dissertação) ou doutorado (defesa de tese). O Relatório Final do Bolsista substitui o último
Relatório Semestral do Bolsista Aluno.
4. Matricular-se e cursar as disciplinas oferecidas, atendendo ao currículo mínimo recomendado pela
Instituição para obter o conhecimento específico em área do setor petróleo, gás natural e
biocombustíveis, incluindo as disciplinas do PRH-9 associadas às linhas de pesquisa do Programa
relacionadas na Seção 2 desta Chamada.
5. Submeter-se aos critérios de aproveitamento do Programa de Engenharia Civil.
6. Comprometer-se a elaborar uma Tese de interesse do setor petróleo, gás natural e biocombustíveis,
em uma das linhas de pesquisa do Programa relacionadas na Seção 2 desta Chamada.
7. Até seis meses após a assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa, o bolsista deverá
apresentar, por meio do Coordenador do Programa, o Plano de Trabalho de Pesquisa (ou Plano de
Tese), contendo:
a) tema da Tese a ser desenvolvido (é permitida a revisão do Plano de Trabalho de Pesquisa em até
12 meses após a assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa).
b) cronograma das atividades a serem empreendidas; e
c) prazo previsto para defesa de sua Tese, respeitando o prazo máximo previsto para a concessão
de cada nível de bolsa;
8. Encaminhar ao GESTOR cópia eletrônica do(s) trabalho(s) técnico(s) (relatório(s), nota(s) técnica(s)
etc.) ou publicação(ões) científica(s) produzida(s) com base em atividades profissionais e pesquisas
realizadas durante o período de gozo da Bolsa do PRH-ANP.

9. O bolsista de Doutorado deverá concluir o curso, com aprovação de sua tese, no prazo máximo de
54 meses da outorga, sob pena de restituição dos valores recebidos, exceto nos casos de saúde ou
greve que impeça o acesso à instituição de ensino
10.O outorgado se obriga a devolver os valores recebidos como bolsa de estudos em caso de desistência
ou da não conclusão do curso, conforme Acórdão do TCU nº 4917/2010, publicado no DOU nº 173,
de 09/09/2010, seção 1, página 79, ao PRH do qual fora bolsista.

6 Documentos necessários
Os candidatos deverão entregar a seguinte documentação:
1. Curriculum vitae de acordo com o padrão Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/), incluindo E-mail e
telefone;
2. Cópia da Carteira de Identidade;
3. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
4. Cópia do Certificado de Conclusão ou Diploma do curso de Mestrado;
5. Declaração de Matrícula Ativa no curso de Doutorado do PEC;
6. Plano de Trabalho preliminar simplificado.
A documentação deverá ser enviada em PDF para o E-mail breno@lamcso.coppe.ufrj.br até as 24 horas do
dia 22 de abril de 2022. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio e após o horário
final. No caso de envio de mais de uma proposta será considerado o último envio, desde que dentro do prazo.

7 Seleção
A seleção será feita pelo Comitê Gestor do PRH-9 com base na avaliação do CV e do Plano de Trabalho
apresentado. A experiência profissional do candidato, bem como sua participação em projeto de P,D&I do
setor de P&G serão levadas em conta na avaliação.
O resultado será divulgado na home-page do Programa de Engenharia Civil (http://www.coc.ufrj.br)

8 Informações adicionais
Informações adicionais sobre os tipos de bolsas em cada nível, valores etc. estão disponíveis no Manual
do Usuário PRH-ANP disponível na página:
http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/prh-anp-programa-de-formacao-derecursos-humanos
Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor.

