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CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS - CCTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 

INFORMAÇÕES PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PNPD 

 
(Credenciados pela CAPES desde 1997, atualmente com conceito 4) 

 
1 - Inscrições 

 Período:  21, 22 e 25 de novembro de 2013 

 Horário:  De 09h às 11h 30min e de 14h30 min às 17h 

 Local:  Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 
Av. Alberto Lamego, 2000 – CCTA / Sala 206 – Parque Califórnia  
Campos dos Goytacazes – RJ - CEP: 28013-602 

 Inscrições via Correios: serão aceitas somente aquelas que contiverem a 
documentação completa e que a data de postagem não exceda a data 
final, estipulada no calendário para a efetuação das referidas inscrições. 
Estas deverão ser remetidas via SEDEX. 

 

2 - Documentos exigidos 

 Anexo II (“a” ou “c”) da Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013; 

 Anexo III da Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013; 

 Formulário de inscrição (Anexo I deste edital); 

 Ficha de cadastramento inicial (Anexo II deste edital); 

 Fotocópia autenticada do diploma de doutorado ou documento equivalente; 

 Histórico escolar do doutorado; 

 Curriculum Lattes documentado; 

 Uma foto 3x4; 

 Fotocópia da cédula de identidade civil, do CPF, do título de eleitor, do certificado 
militar e do registro civil; 

 Para os candidatos estrangeiros, certificado de proficiência em língua portuguesa 
(CELPE-Bras ou equivalente reconhecido). 

 

Observações:  

 A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SÃO DA INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO E DEVERÃO SER ENTREGUES EM 
ENVELOPE LACRADO E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A INSCRIÇÃO SÓ 
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SERÁ HOMOLOGADA APÓS A CONFERÊNCIA DE TODOS OS 
DOCUMENTOS PELA COORDENAÇÃO. 

 Os candidatos com necessidades especiais deverão informá-las no ato da 
inscrição, especificando-as.  

 

3 - Critérios para seleção 

 A vaga disponível será destinada ao projeto com a seguinte prioridade: 

1. Produção de animais transgênicos no Estado do Rio de Janeiro: 
comparação de novos métodos para incorporação gênica. 

Perfil do candidato: 

a) Formação acadêmica: Medicina Veterinária; 

b) Doutorado em Ciência Animal, com ênfase em Biotecnologia da Reprodução; 

c) Áreas de domínio: fisiologia da reprodução, embriologia, produção in vitro de 
embriões bovinos, uso de marcadores fluorescentes para avaliação de 
ovócitos e embriões. 

2. Microbiota de jacarés do pantanal (Cayman yacare, Daudim 1802), em vida 
selvagem e cativeiro, como reservatórios de resistência antimicrobiana e 
genes de virulência e suas implicações em infecções humanas durante o 
manejo em cativeiro e vida-livre. 

Perfil do candidato: 

a) Formação acadêmica: Medicina Veterinária, Biologia ou Zootecnia; 

b) Doutorado em área afim, com ênfase nos animais selvagens da fauna 
brasileira; 

c) Área de domínio: animais selvagens, com ênfase em répteis, com experiência 
em experimentos envolvendo microbiologia e biologia molecular. 

3. Avaliação de linguiça frescal de carne de frango adicionada de antioxidante 
oriundo da aroeira (Schinus terenthifolius, Raddi) embalada a vácuo e 
irradiada. 

Perfil do candidato: 

a) Formação acadêmica: Medicina Veterinária, Zootecnia ou Tecnologia de 
Alimentos; 

b) Doutorado em área afim, com ênfase em produção de monogástricos. 

 O processo seletivo será feito por uma comissão nomeada pela comissão 
coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal. 

 O curriculum Lattes, em uma via impressa. É obrigatória a organização dos 
documentos comprobatórios de acordo com a ordem apresentada na via impressa. O 
não cumprimento de tal exigência acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato. 
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 A tabela de pontuação se encontra no Anexo III deste edital. 

 A convocação dos candidatos para a entrevista obedecerá à ordem alfabética, 
dentro da prioridade de projeto, salvo casos especiais que serão estudados pela 
comissão; 

 A divulgação da convocação será feita no quadro de avisos do Programa de Pós-
graduação em Ciência Animal que fica no prédio anexo ao prédio do CCTA e por meio 
do site do programa (no portal da UENF). 

 A entrevista terá duração máxima de 30 (trinta) minutos por candidato, com 
margem de cinco minutos para mais ou para menos; 

As entrevistas serão no dia 27.11.2013, a partir das 9 horas, na Sala 207A 
do CCTA. 

 A média final será calculada por meio da seguinte fórmula: 

(nota atribuída ao currículo x 7) + (nota atribuída à entrevista x 3) 
10 

 Será DESCLASSIFICADO o candidato que não alcançar média final normalizada 
igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

4 - Vagas oferecidas 

 Será oferecida uma vaga com bolsa CAPES/PNPD, conferindo valor mensal de 
R$ 4.100,00, isento de imposto de renda e R$ 12.000,00 anuais, divididos em 12 
parcelas referentes ao auxílio bancada. 

 

5 - Divulgação dos resultados 

 O resultado será divulgado no dia 29/11/2013. 

 A divulgação será feita no quadro de avisos do Programa de Pós-graduação em 
Ciência Animal que fica no prédio anexo ao prédio do CCTA e por meio do site do 
programa (no portal da UENF). 

 

7 - Considerações finais 

 O candidato aprovado deve iniciar suas atividades no dia 02 de dezembro de 
2013 e deve comparecer na secretaria do Programa no mesmo dia para 
fornecer os dados necessários para a implementação da bolsa. 

 Os candidatos que não ingressarem no Programa de Pós-graduação em Ciência 
Animal têm 90 dias, a partir da data de divulgação do resultado, para recolher 
seus documentos na secretaria do programa. Após esse período, os documentos 
serão destruídos. 
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 As informações sobre a seleção serão divulgadas no quadro de avisos do 
Programa de Pós-graduação em Ciência Animal, que fica no prédio anexo ao 
prédio do CCTA e por meio do site do programa (no portal da UENF), sendo de 
inteira responsabilidade do interessado o acompanhamento destas informações; 

 Os recursos serão aceitos até o início da etapa seguinte de avaliação; 

 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de avaliação. 

 

8 - Maiores informações 

Endereço: Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 
Av. Alberto Lamego, 2000 – CCTA / Sala 206 - Parque Califórnia  
Campos dos Goytacazes – RJ - CEP: 28013-602 

Telefax:  (22) 2739-7278 e (22) 2748-6176 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO (UENF) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

I. Dados do(a) candidato(a) 

Nome completo (sem abreviações):  

CPF:  

RG:  Órgão expedidor:  

Endereço residencial:  

Bairro:  Cidade:  

Estado:  CEP:  

Estado civil:  

Filiação 
Pai:  

Mãe:  

Telefone 

Residencial:  

Celular:  

Comercial:  

E-mail:  

Doutorado 

Título da tese:  

Área:  

Instituição:  

Nome do(a) orientador(a):  

Data da defesa:  
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II. Dados do(a) supervisor(a) 

Nome completo (sem abreviações):  

CPF:  

RG:  Órgão expedidor:  

Centro (por extenso):  

Laboratório (por extenso):  

Programa de pós-graduação (por extenso):  

 

III. Dados do projeto 

Título do projeto:  

Vigência 

(dd/mm/aa) 

Início:  

Término:  

Resumo do projeto (até 10 linhas):  

 

IV. Avaliação do plano de trabalho e do currículo Lattes 

Data de aprovação pelo(a) supervisor(a):  

Data de aprovação pelo Colegiado do Laboratório:  

Data de homologação na CPPG:  

Data de cadastramento na PROPPG:  

Data de cadastramento na SECACAD:  

 

V. Bolsa 

(    ) Agência financiadora:  

(    ) Número do processo:  
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VI. Vínculo empregatício 

(    ) SEM vínculo empregatício (    ) COM vínculo empregatício 

Afastamento remunerado de emprego em tempo integral 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 

Instituição/empresa 

pública 

Nome:  

Endereço completo:  

Telefone:  

Instituição/empresa 

privada 

Nome: 

Endereço completo:  

Telefone:  

 

VII. Relação de documentos de encaminhamento obrigatório 

(    ) Formulário de cadastro inicial 

(    ) Projeto de pesquisa 

(    ) Currículo Lattes do(a) candidato(a) 

(    ) Cópia do RG 

(    ) 
Cópia da página do passaporte com visto de permanência no Brasil, em 

vigência (somente para candidatos estrangeiros) 

(    ) Cópia do CPF 

(    ) Cópia do comprovante de título de doutor(a) 

(    ) Parecer do(a) supervisor(a) e do Colegiado do Laboratório sobre o projeto 

(    ) Declaração de comunhão de direitos de propriedade intelectual e industrial 

COM bolsa 
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(    ) Cópia do termo de outorga e aceitação da bolsa 

SEM bolsa 

(    ) Comprovante de afastamento remunerado em tempo integral 

 

VIII. Local e data 

 

 

IX. Assinaturas 

 

Candidato(a) 

 

Supervisor(a) 
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ANEXO II 

PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 

Formulário para CADASTRAMENTO INICIAL 

 

I – Dados do Pós-Doutor. 

Nome (completo):  

Endereço Residencial:  

Bairro:  

Cidade / Estado:  

CEP:  

Estado Civil:  

Filiação: Mãe:  

Pai:  

Telefone (res):  

Telefone (com):  

E-mail:  

 

Documentos: 

 Cópia do Currículo Lattes. 

 Cópia do RG ou RNE. 

 Cópia do CPF. 

 

II – Dados do Docente Responsável. 

Nome (completo):  

CPF:  

Unidade:  

Departamento (por extenso):  

 

III – Dados do Programa. 

Título do Projeto:  
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Cópia do projeto de pesquisa. 

Vigência do programa (dd/mm/aa):   início: ___/___/___   término: ___/___/___ 

Aprovação pelo Conselho do Departamento: ___/___/___ 

Aprovação pela Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente: ___/___/___ 

O Programa de Pós-Doutoramento deve ser desenvolvido em tempo integral e com 

remuneração. 

Indique, a seguir, as informaçõe sobre a sua bolsa e/ou o seu afastamento, em tempo 

integral, remunerado. 

(A pesquisa voluntária não remunerada segue a legislação própria sobre trabalho 

voluntário e não pode ser aceita nesse Programa). 

 

BOLSA: 

 Agência Financiadora:  

 No Processo:  

 Cópia do Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa. 

 

Vínculo empregatício em instituição de ensino/pesquisa ou empresa. 

Afastamento remunerado de emprego em tempo integral:  ( ) sim   ( ) não 

Instituição Particular: 

 Razão social:  

 Endereço:  

 Telefone:  

Instituição Pública:  

 Anexar comprovante de AFASTAMENTO. 

 Relator (nome completo):  

 Parecer aprovando o projeto de pesquisa com dedicação integral ao programa. 

 

IV – Declaração de Cessão de Direitos de Propriedade Intelectual de Programa de 
Computador (software) e de Propriedade Industrial. 

Emissão da declaração, datada e assinada. 
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ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

 ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Até 3 
pontos 
(30%) 

Especialização / Curso Lato Sensu / Residência (concluídos) 1,0 (0,5 / título) 

Mestrado concluído em área afim 2,0/ título 

Mestrado fora da área 1,0/ título 

 
 
 
Até 20% 

dos 
pontos 

Aulas de Graduação 0,04h/aula 

Aulas de Pós-graduação 0,05h/aula 

Aulas de Ensino Médio 0,01h/aula 

Estágio/Bolsa de Trabalho 4,0-na área-0,2/40h 
Fora da área-0,1/40h 

Monitoria 4,0(0,8/semestre letivo) 

Iniciação Científica 4,8(1,2/ano) 

Prêmios e títulos (Sociedades acadêmicas e afins) 1,0pt- 0,2/cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até 40% 
dos 

pontos 

Artigos publicados/aceitos em revistas indexadas (recomenda-se 
ponderação de acordo com o atual Index Qualis CAPES); 
capítulo de livro (equivalente B1) 

Até 30 pts 

                   a.Periódico (A1  A2, B1)  

a.1- Os três autores principais (A1 = 3,0; A2 = 2,6; B1 = 2,3) / artigo 

                     a.2- Os demais autores 1,5 / artigo 

                   b.Periódico (B2, B3)  

b.1- Os três autores principais (B2 = 2,0; B3 = 1,7 / artigo 

                     b.2- Os demais autores 1,0 / artigo 

                   c. Periódico (B4, B5, C)  

c.1- Os três autores principais (B4 = 1,5; B5 = 1,2; C = 0,7) / artigo 

                     c.2- Os demais autores 0,5 / artigo 

Artigos publicados na íntegra (resumos expandidos) em anais de 
congressos, simpósios, seminários e similares, com corpo 
editorial 

Até 12 pts 

a. Os três autores principais 0,5 / artigo 

                       b. Os demais autores 0,3 / artigo 

Apresentação de trabalhos / resumos em congressos, 
simpósios, seminários (sem duplicidade) 

Até 10 pts 

a. Os três autores principais 0,3 / trabalho 

                       b. Os demais autores 0,1 / trabalho 

Outros (manual técnico, revistas, Internet) Até 2,0 pts 

a. Os três autores principais 0,3/artigo 

                       b. Os demais autores 0,1/artigo 

 
 

Até 10% 
dos 

pontos 

Participação em eventos científicos 4,0 pts - 0,4pt / participação 

Participação em projetos de fomento à pesquisa 2,5 pts – 0,5pt / projeto 

Organização / coordenação de eventos 3,5 pts – 0,5pt / evento  

Palestras -Cursos ( conferências como palestrante ou 
prelecionista) 

2,4 pts – 0,4pt / curso 

Campanha de extensão 1,8 pts – 0,3pt/campanha 

Projeto de Extensão 1,8 pts – 0,3 / projeto 

Assistência Técnica e/ou Consultoria 1,0 pt (0,05 / hora) 

Participação em banca de trabalho de conclusão 0,5 (0,1 / participação) 

 


