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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO
(PNPD/CAPES)
O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, torna público que encontramse abertas as inscrições para a seleção de 1 (um) Bolsista de Pós-Doutorado
do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES.

Pelo presente edital estão abertas as inscrições para participação no PNPD da
CAPES com o objetivo de qualificar recursos humanos de alto nível por meio
da concessão de bolsa de PÓS-DOUTORADO no valor de R$ 4.100,00
mensais para preenchimento de 01 (uma) vaga com duração de 12 (doze)
meses junto ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZ) da UFMG.
O Pesquisador atuará de forma colaborativa com os docentes do PPGZ e/ou
seus orientados no desenvolvimento de pesquisas que usem técnicas de
respirometria e/ou espectrometria de massa.

Conforme o interesse do Colegiado do PPGZ e mediante apresentação de um
novo plano de trabalho para prorrogação por parte do bolsista, a bolsa poderá
ser prorrogada por 12 meses.
SOBRE A VAGA
1. Local de atuação
1.1. O bolsista desenvolverá atividades nos Laboratórios de Respirometria
e/ou Nutrição do Departamento de Zootecnia (DZO) da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte.
2. Conhecimentos e habilidades desejados para concorrer à bolsa
O candidato deve comprovar conhecimento em uma ou ambas as técnicas
(respirometria e/ou espectrometria de massa) através de: carta de
recomendação de Pesquisador com reconhecida competência na área,
comprovação de curso realizado, trabalho de Tese ou dissertação ou artigo

publicado onde esteja claro o uso de técnicas de respirometria e/ou
espectrometria de massa.
3. Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista
3.1. Realizar análises, auxiliar e treinar estudantes para realização de
análises e processamento de dados nas técnicas de respirometria e/ou
espectrometria de massa;
3.2. Auxiliar alunos e professores no planejamento, dimensionamento e
orçamento para realização de pesquisas que envolvam o uso das técnicas de
respirometria e/ou espectrometria de massa;
3.3. Ministrar treinamentos a estudantes e professores do PPGZ sobre as
técnicas de respirometria e/ou espectrometria de massa;
3.4. Auxílio na gestão técnica e administrativa dos Laboratórios de
Respirometria e/ou Nutrição do DZO-UFMG;
3.5. Auxílio em atividades diversas vinculadas ao Programa de PósGraduação em Zootecnia (PPGZ) da UFMG.
4. Requisitos para investidura à vaga
4.1. Possuir o título de doutor em qualquer área do conhecimento, quando
da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e
reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição
estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPGZ/UFMG;
4.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
4.3. Comprovar experiência para desenvolvimento das atividades descritas
no item 3;
4.4. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada.
5. Do bolsista exige-se:
5.1. Encaminhar Relatório Final em até 30 (trinta) dias após o encerramento
da respectiva bolsa;
5.2. Elaborar trimestralmente relatório parcial das atividades realizadas;

5.3. Dedicação integral (40 horas semanais) às atividades do plano de
trabalho proposto;
5.4. Ministrar cursos/disciplinas teórico/práticos semestrais sobre o uso
correto das técnicas às quais o candidato foi aprovado;
5.5. Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada
a não observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito,
força maior, circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente
comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada
à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho
fundamentado.

6. Inscrição
I – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto
temporário, sem vínculo empregatício;
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em
instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar
endereço residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.
§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do
inciso I, sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e
autorização do Programa de Pós-Graduação.
§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso I deverão
apresentar comprovação de afastamento da instituição de origem, por
período compatível com o prazo de vigência da bolsa.
§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso I não poderão
realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem
vínculo empregatício.

A inscrição poderá ser feita de forma presencial no Colegiado de PósGraduação em Zootecnia da UFMG ou pelo Correio (sedex) com registro de
postagem até 30 de maio de 2018.
A documentação requerida para inscrição é composta dos seguintes itens:
- Documento comprobatório de experiência em técnicas de respirometria
e/ou espectrometria de massa.
- Curriculum Lattes encadernado contendo comprovantes numerados.
- Cópia digitalizada do Documento de identificação e do CPF. No caso de
candidatos estrangeiros, o passaporte e visto de permanência substitui a
carteira de identidade e o CPF.
- Cópia digitalizada do Certificado ou diploma de conclusão do curso de
doutorado. Na ausência desse pode ser enviada Cópia digitalizada da ata de
defesa da tese de doutorado.
- Plano de trabalho.

7. Seleção
A seleção será realizada em duas etapas. Na primeira etapa será avaliada a
capacitação do candidato em relação ao uso de técnicas de respirometria
e/ou espectrometria de massa conforme item 2 deste edital e a
adequação do plano de trabalho às atividades a serem desenvolvidas pelo
candidato. Os candidatos aprovados na Primeira etapa passarão para a
segunda etapa onde será realizada entrevista e análise do Curriculum Lattes.

8. Divulgação do Resultado
O resultado será informado via e-mail enviado aos candidatos e também
divulgado na página e mural da Pós-Graduação em Zootecnia.

9. Disposições Gerais
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo
ou em parte, seja por decisão unilateral do Colegiado do PPGZ, seja por
motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada,

sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer
natureza;
O PPGZ não se responsabiliza por possíveis cortes em cotas de bolsas
distribuídas

pela

CAPES

por

decisões

em

instâncias

superiores

da

administração pública;
Dúvidas de qualquer natureza referentes a esse edital poderão ser
esclarecidas pelo PPGZ (email: pgzootecnia@gmail.com);
O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

10. Pontuações das Avaliações
A avaliação consistirá na pontuação da entrevista, plano de trabalho e
Curriculum lattes conforme abaixo:
Entrevista – 25%
Plano de trabalho – 25%
Curriculum lattes – 50%.

Belo Horizonte, 09 de maio de 2018.

Prof. Ronald Kennedy Luz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia
Universidade Federal de Minas Gerais

