UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL
EDITAL Nº 03/PPGCA, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, da Universidade
Federal de Campina Grande, Professor José Fábio Paulino de Moura, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente Edital, para abertura de inscrições visando à
seleção de um (a) bolsista para estágio pós-doutoral no Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD) para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito deste
Programa de Pós-Graduação, na área de produção animal e avaliação de carcaças.

I - INSCRIÇÕES
As

inscrições

serão

realizadas

exclusivamente

através

do

e-mail

copzoo@cstr.ufcg.edu.br do PPGCA/UFCG, no período de 07h00 do dia 17 de outubro de
2018 às 17h30 do dia 25 de outubro de 2018.
Os documentos exigidos para inscrição deverão ser enviados em arquivos separados
no formato word ou pdf constando:
I. Formulário específico (ANEXO 1);
II. Currículo Lattes dos últimos 5 anos (2014 – 2018);
III. Ficha de pontuação do Currículo Lattes (ANEXO 2);
IV. Documento comprobatório da conclusão do doutorado há, no máximo, 5 (cinco) anos;
V. Documentos pessoais (cópias do RG, CPF e quitação eleitoral).

2 - REQUISISTOS PARA SELEÇÃO DO (A) BOLSISTA
I. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
II. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
III. Possuir currículo que demonstre capacitação exigida para a vaga;
IV. Dedicar-se integralmente às atividades apresentadas pelo Supervisor;
V. Não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;
VI. Não ter vínculo empregatício;
VII. Não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada;
VIII. Ter concluído o doutorado há, no máximo, 5 (cinco) anos;
IX. Não ter sido bolsista de qualquer programa de pós-doutorado nos últimos 5 (cinco) anos;
X. Ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes.
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3 - DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) BOLSISTA
Sob a supervisão de um Docente do PPGCA/UFCG, o (a) bolsista deverá:
I. Desenvolver atividades de pesquisa e publicar anualmente, no mínimo, 1 (um) artigo
científico em periódico nacional e/ou internacional com Qualis igual ou superior a B1;
II. Contribuir na elaboração de projetos e/ou gestão de outros projetos em desenvolvimento
no âmbito do PPGCA/UFCG;
III. Atuar em projetos de formação (em colaboração e/ou em co-orientação potencial) de
graduandos e pós-graduandos em nível de mestrado;
IV. Auxiliar em atividades de Ensino de Graduação e Pós-Graduação em parcerias com
docentes do PPGCA/UFCG;
V. Apresentar obrigatoriamente o relatório de atividades desenvolvidas ao final de cada ano.
4 - BENEFÍCIOS FINANCEIROS
I. Uma bolsa mensal no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) com vigência inicial
de 12 (doze) meses, renovável a cada 12 (doze) meses, mediante o cumprimento das
exigências apresentadas no item 3 deste Edital;
II. Auxílio financeiro, mediante disponibilidade anual, para custeio em participação em
eventos científicos.
5 - PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As propostas serão avaliadas por uma Comissão composta de 3 (três) docentes do
PPGCA/UFCG, sendo um representante de cada linha de pesquisa do programa;
A avaliação ocorrerá da seguinte forma:
I. Análise do Currículo Lattes, conforme pontuação estabelecida no ANEXO 3 deste Edital;
II. Entrevista

presencial

ou

online,

previamente

agendada

através

do

copzoo@cstr.ufcg.edu.br.
6. CRONOGRAMA
I. Período de inscrições: 17 a 25 de outubro de 2018;
II. Entrevistas presencial ou online: entre 26 de outubro e 01 de novembro de 2018;
III. Avaliação dos currículos: 05 de novembro de 2018;
IV. Divulgação do resultado: 06 de novembro de 2018.

Prof. Dr. José Fábio Paulino de Moura
Coordenador do PPGCA/CSTR/UFCG

e-mail
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO SELEÇÃO PNPD 2018
Linha de Pesquisa: Produção Animal e Avaliação de Carcaças
Dados pessoais
Nome Completo: __________________________________________________
Sexo: ( ) M
( )F
Data nascimento:_____/______/_______
Naturalidade: ____________________Nacionalidade: _____________________
Filiação: Pai_______________________________________________________
Mãe:______________________________________________________
RG/:_____________Emissor: _________ Data emissão: ________________
Título: ___________
Seção: ___________ Zona: ______________________
CPF: ____________
Link do Currículo Lattes: _____________________________________________
Endereço Residencial
Rua/Av.:______________________________________________________
Bairro: _______________Cidade: _____________ UF: ________
CEP: ________________Fone ( )_____________
E-mail: ____________________________________
Informações acadêmicas
Graduação em:______________________
Instituição: ______________________ Ano: ___________
Mestrado em:______________________
Instituição: ______________________ Ano: ___________
Doutorado em:______________________
Instituição: ______________________ Ano: ___________
O (A) candidato (a) exerce alguma atividade profissional? ( ) sim ( ) não
Função: _________________________________________________________
Instituição: _______________________________________________________
Endereço completo: ________________________________________________
Informações complementares
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ANEXO II
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
Item
Quant Pontos
1.1 Curso de Especialização reconhecido por Conselhos Federais de classe
(3 pontos por cada curso finalizado – máximo de até 2 cursos)
2.2 Participação em Programa de ESTÁGIO DOCÊNCIA institucional
(2 pontos por cada participação realizada – máximo de até DUAS participações)
2.3 Participação em programa de EXTENSÃO Institucional
(2 pontos por cada participação realizada – máximo de até uma participação)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis A1
(10,0 pontos por artigo)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis A2
(8,5 pontos por artigo)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis B1
(7,0 pontos por artigo)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis B2
(5,5 pontos por artigo)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis B3
(40,0 pontos por artigo)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis B4
(1,5 pontos por artigo)
3.1 *Artigos completos publicados (ou aceitos) em periódicos – Qualis B5
(0,5 pontos por artigo)
3.1. Artigos de divulgação científica, tecnológica e artística em jornais,
semanários e portais Institucionais na internet (0,1 ponto por artigo, até 5 artigos)
3.2 Trabalhos completos publicados em anais de eventos locais/regionais
(0,5 por trabalho – até 5 trabalhos)
3.2 Trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais
(1,0 por trabalho – até 5 trabalhos)
3.2 Trabalhos completos publicados em anais de eventos internacionais
(2,0 por trabalho – até 5 trabalhos)
3.3 Resumos/Resumos expandidos publicados em anais de congressos locais e/ou
regionais (0,2 por resumo – até 5 resumos)
3.3 Resumos/Resumos expandidos publicados em anais de congressos nacionais
(0,4 por resumo – até 5 resumos)
3.3 Resumos/Resumos expandidos publicados em anais de congressos
internacionais (0,8 por resumo – até 5 resumos)
4 Experiência docente no ensino superior
(2 pontos por cada 15 horas aula; máximo de 12 pontos nos últimos cinco anos)
4.1 Experiência Prévia na Orientação de Alunos da Graduação em programa
institucional de iniciação científica (2 pontos por aluno; máximo de 10 pontos)
4.1 Experiência Prévia na Orientação de Alunos da Pós-Graduação em programas
reconhecidos pela CAPES (4 pontos por aluno; máximo de 20)
Total
* Serão considerados apenas os periódicos da classificação Qualis CAPES 2013-2016.

