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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE PÓS-DOUTORADO – CAPES
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal
(PPGCAN) da UFPA, EMBRAPA e UFRA informa que estão abertas as
inscrições até 20 de fevereiro de 2015 para o preenchimento de 01 (uma)
bolsa de pós-doutorado no âmbito do Projeto abaixo.
Projeto intitulado: PROCAD 2013 - Produção animal sustentável no centrooeste, norte e sudeste do Brasil: nutrição, qualidade dos produtos e manejo de
resíduos.
a. Sub-projeto 1: Crescimento do capim Brachiaria brizantha (cv.
Marandu) sob doses crescentes de adubação nitrogenada, em
condições de alta precipitação pluviométrica e alta temperatura.
b. Sub-projeto 2: Morfogênese, qualidade e produtividade do capim
Panicum maximum cv. Mombaça, submetido a doses crescentes
de adubação nitrogenada em clima tropical úmido – Classificação
Af.
c. Sub-projeto 3: Efeito da frequência de desfolhação em períodos
fixos na estrutura e produção de forragem de capim-Tanzânia.
O benefício consiste em uma Bolsa Mensal de R$ 4.100,00 (segundo valores
estabelecidos na Portaria Conjunta nº 1 de 28 de março de 2013), com duração
de um ano, a ser iniciado no ano de 2015 (março/abril).
1) Requisitos para o candidato à bolsa:

a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Possuir título de doutor em Ciência animal, Zootecnia, Agronomia ou áreas
afins e currículo que demonstre capacitação para atuar no projeto e subprojetos;
d) Dedicar-se integralmente e exclusivamente as atividades do projeto;
e) Não ter vínculo empregatício;
f) Não ser aposentado;
g) Ter obtido título de Doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos;
h) Estar em posse do seu diploma de doutorado ou ata de defesa de
doutorado. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá
possuir o reconhecimento de validação conforme dispositivo legal;
i) Ter currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes;
j) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto e residir no município de
Castanhal, estado do Pará, tão logo seja aprovada a sua candidatura pela
CAPES.
2) Inscrições
As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail: cienciaanimal@ufpa.br
da Secretaria do PPGCAN, com todos os documentos anexados. O assunto do
e-mail deve ser: Seleção pós-doutorado PROCAD 2013. O período de
inscrição será de 02/02/2015 a 20/02/2015.
2.1) Documentos necessários:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I deste edital);
b) Cópia do RG e CPF;
c) Cópia do Diploma ou Ata de Defesa da tese ou Carta do Programa indicando
que a data da defesa será até 28/02/2015;
d) Cópia do Histórico Escolar do Doutorado ou documento equivalente que
comprove as disciplinas cursadas durante o curso;
c) Currículo Lattes
3) Critérios de seleção
a) Análise do Currículo do Candidato;

Análise do Curriculum Lattes (serão seguidos os critérios especificados no
ANEXO II deste Edital). A maior nota obtida na avaliação do Curriculum Lattes
será considerada 10, e as demais notas serão proporcionais a esta.
A seleção será realizada por uma comissão designada pela Coordenação do
Programa de Pós-graduação em Ciência Animal.
4) Data da seleção
A avaliação do Curriculum Lattes dos candidatos ocorrerá entre os dias 23 e 24
de fevereiro.
5) Data de divulgação dos resultados: 25/02/2015.
Após a divulgação do resultado da seleção, será concedido um prazo de 48
horas para recurso.
6) Entrega dos documentos finais
O candidato selecionado para implementação da bolsa terá até 03/03/2015 às
12h para entregar no protocolo do PPGCAN a documentação necessária para
a implementação da bolsa.
O candidato selecionado deverá apresentar, para a implementação da bolsa,
cópia e originais de todos os documentos descritos no item 2.1.

Castanhal, 30 de janeiro de 2015.
Profa. Dra. Sheyla Farhayldes Souza Domingues
Coordenadora do PPGCAN
Prof. Dr. André Guimarães Maciel e Silva
Vice-Coordenador do PPGCAN

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO À BOLSA DE PÓS-DOUTORADO
DO PROGRAMA PPGCAN (PROCAD-2013).
IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Candidato: ______________________________________________
CV Lattes (apresentar endereço na internet):
Data de nascimento: ___/____/______ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Naturalidade: ______________________________________________________
(Cidade)
(Estado)
(País)
CPF: _______________________
Identidade nº:________________ Órgão exp.:_________ Data:___________
Título de Eleitor nº: ______________ Estado civil: _______________________
Endereço residencial: ____________________________________________________
Bairro:___________________Cidade:________________ CEP: __________ Estado: ____
Telefone Celular: (___)________________ Telefone Fixo: (___)______________________
E-mail: ________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Curso de graduação:
Título obtido: _____________________________Conclusão: ______________
Instituição: _______________________________________________________
Cursos de pós-graduação:
1. Título obtido: __________________ Conclusão: ________________________
Instituição: ________________________________________________________
2. Título obtido: _____________________ Conclusão: _____________________
Instituição: ________________________________________________________
Castanhal, ____ de ____________________ de 2015.
__________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO II – CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DE CURRÍCULO

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA (MÁXIMO 1,5 pt.)

PONTUAÇÃO

A – Títulos Acadêmicos (máximo 1,0 pt)
1. Doutorado
2. Mestrado

1,00
0,90

3. Especialização (C.H. 360h)
4. Graduação
5. Aperfeiçoamento (C.H. 120h)

0,80
0,70
0,60

PONTOS DO
CANDIDATO

ORIENTAÇÕES
Será atribuido ao
Candidato
apenas
O Ponto da maior
Titulação

Sub-Total de A:
B – Cursos (máximo 0,5 pt)
1. Cursos de atualização (acima de 20 h)

0,20 por curso

2. Curso de extensão (até 20 h)

0,10 por curso

Atribuir a soma
das
Atividades até
0.5 pt.

Sub-Total de B:
C – Estágios, Bolsas de estudo (máximo 0,5 pt)
1. Pós-Graduação (mínimo de 1 semestre)

0,20 por bolsa

2. Bolsas em Projetos ou de Monitoria (mínimo de 1 sem.)
3. Estágio (mínimo de 1 semestre)
Sub-Total de C:
D- Estágios sem Bolsa (máximo 0,5 pt)

0,20 por bolsa
0,10 por bolsa

Estágio em Instituição de pesquisa, sem bolsa

0,1 ponto/ 40
horas

Atribuir a soma
das
Atividades até
0.5 pt.
Atribuir a soma
das
Atividades até

Sub-Total de D:

0.5 pt.

TOTAL (A + B + C + D) do I
II – ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS (MÁXIMO 6,0
pt.)
A – Trabalhos Acadêmicos (máximo 1,0 pt)
1. Teses e Dissertações
2. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização
3. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação

PONTUAÇÃO
0,50 por
trabalho
0,30 por
trabalho
0,20 por
trabalho

Sub-Total de A:
B – Trabalhos Publicados (máximo 4,2 pt)
1. Autoria de Livros (máximo de 2)
2. Organização de Livros

0,30 por
trabalho
0,25 por
trabalho

3. Artigos em Revistas Científicas Indexadas*
a. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS A1
b. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS A2

1,00
pontos/artigo
0,85
ponto/artigo

0,0

Até 1,5 pt.

PONTOS DO
CANDIDATO

ORIENTAÇÕES

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

c. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS B1
d. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS B2
e. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS B3
f. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS B4
g. Artigo publicado em revistas indexadas, QUALIS B5
4. Capítulo de Livro
5. Trabalhos completos em anais de congressos, seminários,
etc
6. Tradução de textos
7. Resumos expandidos em anais de eventos internacionais
8. Resumos expandidos em anais de eventos nacionais
9. Resumos expandidos em anais de eventos regionais
10. Resumos expandidos em anais de eventos locais
11. Resumos simples em anais de eventos internacionais
12. Resumos simples em anais de eventos nacionais
13. Resumos simples em anais de eventos regionais
14. Resumos simples em anais de eventos locais
15. Produção de filmes, vídeos, audiovisuais e software

0,70
ponto/artigo
0,55
ponto/artigo
0,40
ponto/artigo
0,25
ponto/artigo
0,10
ponto/artigo
0,15 por
trabalho
0,10 por
trabalho
0,05 por
trabalho
0,05 por
trabalho
0,04 por
trabalho
0,03 por
trabalho
0,02 por
trabalho
0,04 por
trabalho
0,03 por
trabalho
0,02 por
trabalho
0,01 por
trabalho
0,10 por
trabalho

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

Sub-Total de B:
C – Outras Atividades Acadêmico-Científicas (máximo 0,8
pt)
1. Participação em atividades de pesquisa

0,10

2. Participação em atividades de extensão

0,10

3. Exposição de painéis em eventos

0,20

4. Palestrante em eventos
5. Participação em eventos, s/ palestras ou exposição

0,30
0,05

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

Sub-Total de C:
TOTAL (A + B + C) do II
III – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo de 1,5 pt)
A- Atividades em docência (máximo de 1,5 pt)
1. Docência em nível superior (máximo de 5 anos)
2. Docência no Ensino Fundamental e Médio (máximo de 5
anos)
3. Outras atividades de docência (máximo de 5)

PONTUAÇÃO
0,30 por ano
0,20 por ano
0,10 por
atividade

0

Até 6,0 pt.

PONTOS DO
CANDIDATO

ORIENTAÇÕES

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

Sub-Total de A:
B- Orientações (máximo de 0,6 pt)
1. Alunos de Especialização

0,30 por aluno

2. Alunos de Graduação

0,20 por aluno

3. Outras orientações

0,10 por aluno

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

Sub-Total de B:
C- Cargo técnicos e administrativos (máximo de 0,9 pt)
1. Administração acadêmica
2. Cargos técnicos na área profissional

0,30 por ano
0,20 por cargo

3. Consultoria técnica/acadêmica prestada

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

0,20 por
consultoria
Sub-Total de C:

TOTAL (A + B + C) do III
IV – OUTRAS ATIVIDADES (máximo de 1,0 pt)
1. Participação em comissões examinadoras

Até 1,5 pt.
PONTUAÇÃO

7. Outros títulos
8. Responsável por projetos em instituição que não a do
candidato
9. Participação em projetos em instituição que não a do
candidato

0,20
0,10
0,50
0,10
0,20 por
diploma
0,10 por
titulação
0,30

0,20

11. Participação em projetos na instituição do candidato

0,10

12. Outras atividades relevantes não previstas

0,20

Sub-Total de IV:

de

Avaliador:

Cumulativo até o
Máximo de
pontos
Permitidos

0,15

10. Responsável por projetos na instituição do candidato

de

ORIENTAÇÕES

0,20

2. Aprovações em concursos públicos nível superior
3. Aprovações em concursos públicos nível médio
4. Monitoria acadêmica na área
5. Cursos, seminários, palestras ministradas, etc...
6. Prêmios acadêmicos e científicos

Belém,

PONTOS DO
CANDIDATO

0

Até 1,0 pt.

NOTA FINAL:
OBS: A nota final é o resultado da adição dos
totais de cada item.

*Os periódicos que não possuem Qualis para a área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros
serão enquadrados conforme a seguinte classificação da revista: A1 (JCR maior ou igual a
2,4); A2 (JCR de 1,4 a 2,39); B1 (JCR de 0,5 a 1,39); B2 (JCR de 0,001 a 0,49); B3 (indexado
em pelo menos 4 bases indexadoras); B4 (indexado em pelo menos 3 bases indexadoras); B5
(indexado em pelo menos 1 base indexadora).

