São Paulo, 30 de junho de 2022.

Resultado do processo seletivo da divulgação de bolsa de DOUTORADO no
Programa de Geoquímica e Geotectônica do Instituto de Geociências, Universidade
de São Paulo (IGc-USP).
A Comissão Gestora do Programa de Recursos Humanos em Geologia do Petróleo
(PRH-ANP 43) composta pelos professores Paulo Eduardo de Oliveira (coordenador), Renato
Paes de Almeida e André Oliveira Sawakuchi comunica ao Instituto de Geociências - USP que foi
selecionada para a bolsa de doutorado a canditada: Ana Maria Patino Acevedo
Os candidatos foram avaliados pelos seguintes critérios:
1. Adequação do projeto de pesquisa a temas da área de Geologia do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis contendo;
2. Classificação através do Currículo Vitae/Lattes atualizado. A classificação considerou
pontuações em publicações de artigos e capítulos de livros com critérios adotados pela
Comissão Gestora do PRH 43.1
O projeto de Ana Maria Patino Acevedo se enquadra bem ao PRH 43.1, pois apresenta
de forma clara problemas importantes a serem resolvidos relacionados à Geologia do Petróleo.
Além disso, a canditada apresentou a maior pontuação em publicações de artigos e capítulos de
livros no total de 53 pontos.
O paracer do projeto de cada canditado, sua pontuação e classificação serão enviados
individualmente para seus respectivos e-mails.
A candidata contemplada com a bolsa receberá por e-mail dados para login e senha para
acessar o SIC BOLSAS (sistema da ANP para outorga de bolsa) e encaminhar os seguintes
documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa;
Curriculum vitae resumido;
Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Histórico escolar atualizado;
Comprovante de matrícula;
Cópia do processo seletivo com relatório assinado pela comissão gestora.

Para maiores informações ou dúvidas, a candidata poderá entrar em contato com o email
da comissão gestora prh43@usp.br e pelo e-mail larissa.natsumi@gmail.com.
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