
 
 

 

EDITAL No 1/2023 PARA SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

(Programa de Pós-Graduação em Zootecnia/UFMG) 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Escola de Veterinária da UFMG, 

torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de 1 (um) Bolsista de 

Pós-Doutorado para bolsa concedida pela Chamada FAPEMIG 011/2022 - APOIO A 

PROJETOS DE EXTENSÃO EM INTERFACE COM A PESQUISA. Pelo presente 

edital estão abertas as inscrições para participação no Pós-doutorado 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 24 (vinte e quatro) meses junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia (PPGZ) da UFMG.  

O (a) Pesquisador (a) selecionado (a) atuará de forma colaborativa com o professor 

Itallo Conrado Sousa de Araújo coordenador do projeto contemplado na Chamada, e com 

outros docentes participantes do projeto bem como seus orientados em nível de graduação 

e pós-graduação. O projeto em que o bolsista de pós-doutorado será alocado é intitulado: 

AVICULTURA FAMILIAR: UMA TECNOLOGIA PARA VIABILIZAR E 

APRIMORAR A PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA E MELHORAR A RENDA 

DE PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  

 

SOBRE A VAGA  

1. Local de atuação  

1.1. O bolsista desenvolverá as atividades principais no Laboratório de Pesquisa em 

Incubação Artificial do Departamento de Zootecnia (DZOO) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. Além disso, o bolsista também acompanhará 

o desenvolvimento das etapas do projeto na Universidade Federal de Lavras (UFLA), no 

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Bambuí (IFMG) e na Universidade Estadual 

de Minas Gerais (Campus Ituiuaba) (UEMG), supervisionado respectivamente pelos 

docentes Márcio Gilberto Zangeronimo, Adriano Geraldo e Julyana Machado Martins. 



 
Salienta-se que o projeto prevê viagens às comunidades assistidas (que ainda serão 

determinadas), dessa forma o bolsista deve estar ciente da necessidade de tais 

deslocamentos. 

 

2. Habilidades e conhecimentos obrigatórios para concorrer à bolsa  

O (a) candidato (a) deve comprovar conhecimento prévio na área de incubação artificial 

de ovos por meio de: carta de recomendação de Pesquisador com reconhecida 

competência na área, e/ou comprovação de curso realizado, e/ou trabalho de Tese ou 

dissertação ou artigos na área de incubação e/ou disciplinas cursadas no mestrado e 

doutorado na área de incubação (por meio de cópia do histórico que comprove curso de 

disciplinas na área de incubação de ovos). 

 

3. Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista  

De maneira geral o bolsista vai auxiliar o gerenciamento do projeto durante a sua 

execução. Além disso, deve organizar e secretariar as reuniões semestrais do comitê 

gestor. Auxiliar na orientação dos estudantes de iniciação científica, profissionais de 

apoio técnico e estudantes de mestrado e doutorado participantes do projeto. Acompanhar 

as atividades desenvolvidas pelas instituições envolvidas. Ministrar cursos de treinamento 

oferecidos aos produtores rurais assistidos pelo projeto. 

 

De forma específica o bolsista irá: 

3.1. Estruturar 1 questionário de avaliação sócio-econômica de produtores rurais 

assistidos pelo projeto.  

3.2 Estruturar 1 questionário de avaliação do conhecimento do produtor rural assistido 

sobre incubação artificial de ovos. 

3.3. Organizar as viagens técnicas das equipes às propriedades rurais para selecionar as 

famílias assistidas e aplicar os questionários previamente elaborados. 

3.4. Elaborar 1 cartilha sobre o manejo básico com ovos incubáveis e o manejo da 

incubação utilizando incubadoras artificiais. Tal cartilha deve ter linguagem básica e 

simples e deve ser norteada pelos questionários aplicados. 



 
3.5. Disponibilizar incubadoras de pequeno porte para as famílias selecionadas em 

sistema de “empréstimo”. E acompanhar 1 incubação antes dos treinamentos que serão 

realizados sobre incubação.  

3.6. Finalizar as incubações dos ovos nas propriedades das famílias assistidas e tabular os 

resultados. 

3.7. Realizar 1 treinamento sobre incubação artificial em cada uma das comunidades 

acadêmicas da UFMG, da UFLA, do IFMG-Bambuí e da UEMG-Ituiutaba. 

3.8. Realizar os treinamentos sobre incubação artificial para as 4 comunidades assistidas 

pelo projeto (1 em cada laboratório de incubação das IES/ ou nas comunidades). 

3.9. Distribuir as cartilhas de incubação para os produtores assistidos e para as 

comunidades da UFMG, da UFLA, do IFMG-Bambuí e da UEMG-Ituiutaba. 

3.10. Acompanhar novas incubações nas comunidades assistidas após transferência de 

conhecimento e tecnologias sobre incubação.  

3.11. Finalizar as incubações dos ovos nas propriedades das famílias assistidas e tabular 

os resultados. 

3.12. Confecção de resumos científicos que serão apresentados em congressos da área de 

Avicultura e Extensão Rural. Participação em congresso para divulgação parcial dos 

resultados do projeto. 

3.13. Auxiliar na escrita e corrigir artigos científicos sob demanda dos professores 

envolvidos no projeto.  

3.14. Auxiliar na confecção de relatório parcial e final do projeto. 

3.15. Auxiliar na estruturação do Laboratório de Pesquisa em Incubação Artificial do 

DZOO da UFMG. 

3.16. Auxiliar nas aulas da disciplina do PPGZ/EV/UFMG – Embriologia e 

Embriodiagnóstico aplicados a Avicultura Industrial. 

 

4. Requisitos para investidura à vaga  

4.1. Possuir o título de doutor em Zootecnia ou áreas afins, 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 beneficiário com bolsa de qualquer outra natureza; 

4.5. Não ter vínculo formal de trabalho; 

4.6. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada.  

 

5. Do bolsista exige-se:  

5.1. Dedicação integral presencial (30 horas semanais) às atividades do plano de trabalho 

proposto;  

5.2. Cumprimento de todas as atividades propostas no item 3;  

5.5. Restituir à FAPEMIG os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 

observância das normas do programa, 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 FAPEMIG, em despacho fundamentado.  

 

6. Inscrição  

6.1. 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. 

 

6.2. A inscrição será feita online, no link https://forms.gle/bxXB3HZeFyHy4mju5 

A documentação requerida para inscrição é composta dos seguintes itens:  

I. 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.  

II. 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. 

Em caso de doutorado ainda não concluído é exigido carta do PPG informando data da 

defesa. 

III. Comprovação de conhecimento prévio na área de incubação artificial de ovos (de 

acordo com o item 2 do edital). 

IV. Curriculum Lattes. 

V. Documentação contendo comprovantes numerados de suas atividades na ordem 

listadas no Currículo Lattes. 

 

7. Seleção  

7.1. Na primeira etapa será avaliado o Curriculum Lattes do (a) candidato (a) e sua 

capacitação na área de incubação artificial (classificatória e eliminatória). Os candidatos 

que comprovarem conhecimento e capacitação nessa etapa, de acordo com o item 2, serão 

aprovados na Primeira etapa e receberão uma nota de 0-100 de acordo com barema 

interno do PPGZ (ANEXO 1) e serão convocados para a segunda etapa. 



 
7.2 Na segunda etapa será realizada uma entrevista em português on-line (classificatória). 

A entrevista será conduzida por uma banca composta por três docentes do PPGZ da 

UFMG. Será atribuída uma nota de 0-100 na etapa de entrevista por cada um dos docentes 

e a nota final da entrevista será a média das três notas atribuídas pela banca.  

7.3. A nota final dos candidatos será a média da avaliação do currículo (50%) e da 

entrevista (50%), sendo aprovado o candidato com a maior nota. 

8. Divulgação do Resultado  

O resultado será divulgado na página da EV/UFMG e no mural da Pós-Graduação em 

Zootecnia da EV/UFMG. 

9. Cronograma* do processo seletivo 

 

 

Atividade Data 

Período de inscrições 28/01/2023 a 28/02/2023 

Divulgação do deferimento das inscrições 01/03/2023 

Recurso contra o resultado das inscrições deferidas 01/03/2023 a 02/03/2023 

Homologação final das inscrições 03/03/2023 

Divulgação do resultado da prova de títulos e convocação 

para a entrevista com dia e hora marcada 

Até 07/03/2023 

Envio de recurso contra o resultado da prova de títulos 07/03/2023 a 10/03/2023 

Realização das entrevistas 13/03/2023 a 17/03/2023 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 17/03/2023 

Envio de recurso contra o resultado preliminar do 

processo seletivo 

17/03/2023 a 20/03/2023 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 21/03/2023 

 

*O cronograma pode ser reajustado para se adequar ao número de candidatos inscritos, 

bem como ao número de candidatos desistentes ao longo do processo seletivo. 

 

O link para a entrevista online será enviado para o e-mail dos candidatos convocados. O 

e-mail utilizado será informado no ato de inscrição do (a) candidato (a). 



 
10. 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 

FAPEMIG por decisões em instâncias superiores da administração pública;  

Dúvidas de qualquer natureza referentes a esse edital poderão ser esclarecidas pelo PPGZ 

(email: colegiado.pgzootecnia@gmail.com) ou diretamente com o coordenador do 

projeto o professor Itallo Conrado Sousa de Araújo; 

 

O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

 

 

_____________________________________________ 

Professora Ângela Maria Quintão Lana 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Zootecnia 

Escola de Veterinária 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1. TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS  

BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

CHAMADA FAPEMIG 011/2022 - APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO EM 

INTERFACE COM A PESQUISA 

 

Quesitos / Critérios de análise 
Pontuação  

(unidade) 

Pontuação 

(máxima) 

Quesito: TÍTULOS ACADÊMICOS   

Doutorado concluído 9,0  

Mestrado concluído 3,0  

Pós-doutorado concluído  0,5 1,0 

Pós-graduação lato sensu (Especialização) concluída 0,5 1,0 

Pontuação limite do quesito               14,0 

 

 

Quesito: EXPERIÊNCIA DOCENTE   

Aula em curso de Graduação (por hora)  0,1  

Aula em curso de Pós-graduação stricto sensu (por hora)  0,1  

Aula em curso de Pós-graduação lato sensu na área do concurso (por hora) 0,05  

Aula nos demais níveis de formação (por hora) 0,005 2,0 

Orientação Trabalho Conclusão de Curso ou Estágio Supervisionado de 

Graduação concluída 
0,1 2,0 

Orientação Trabalho Conclusão de Curso ou Estágio Supervisionado de 

graduação em andamento 
0,05 0,4 

Orientação de Iniciação Científica concluída (mínimo 6 meses de 

orientação) 
0,2  

Orientação de Iniciação Científica em andamento 0,1 0,4 

Orientação de Especialização latu sensu concluída  0,5 5,0 

Orientação de Especialização latu sensu em andamento 0,25 1,0 

Orientação de Mestrado concluída 2,0  

Orientação de Mestrado em andamento 0,5 2,0 

Orientação de Doutorado concluída 4,0  

Orientação de Doutorado em andamento 1,0 4,0 

Coorientação de Mestrado concluída 0,3  

Coorientação de Mestrado em andamento 0,1 0,4 

Coorientação de Doutorado concluída 0,5  

Coorientação de Doutorado em andamento 0,2 0,8 

Banca de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação ou de Relatório de 

Estágio Supervisionado  
0,05 2,0 

Banca de Iniciação Cientifica  0,05 2,0 

Banca de Especialização latu sensu  0,125 2,0 

Banca de Mestrado  0,25 2,0 

Banca de Doutorado  0,5 2,0 

Banca de Exame de qualificação de Doutorado  0,35 2,0 



 
Banca de Exame de qualificação de Mestrado  0,2 2,0 

Banca de Concurso Público para Magistério Superior 0,5 2,0 

Coordenação de Projeto de Extensão (por projeto) 1,0 5,0 

Participação em Projeto de Extensão (por projeto) 0,5 5,0 

Pontuação limite do quesito 

 
        35,0  

Quesito: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E 

CULTURAL NA ÁREA  

Pontuação  

(unidade) 

Pontuação 

(máxima) 

Observação: Para todos os itens deste quesito só serão consideradas 

produções desde 2017 (inclusive) 

  

Artigo publicado em periódico com JCR (mais recente) >2,500 5,0  

Artigo publicado em periódico com JCR (mais recente) entre 1,000 e 2,499 3,0  

Artigo publicado em periódico com JCR (mais recente) entre 0,500 e 0,999 1,5  

Artigo publicado em periódico com JCR (mais recente) entre 0,001 e 0,499 0,5  

Artigo publicado em periódico sem JCR 0,1  

Resumo simples na área do concurso 0,05 1,0 

Resumo expandido na área do concurso 0,06 1,2 

Palestra em evento internacional (palestrante) 2,0 8,0 

Palestra em evento nacional (palestrante) 1,0 4,0 

Palestra em evento regional (palestrante) 0,3 1,2 

Apresentação oral de trabalho em evento internacional 0,1 1,0 

Apresentação oral de trabalho em evento nacional 0,05 0,5 

Pontuação limite do quesito 40,0 

 

 

Quesito: ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA / EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NÃO DOCENTE 

  

Funcionário de empresa na área do concurso (pública/privada) (por semestre 

completo) 
0,5 5,0 

Funcionário de empresa em outras áreas (pública/privada) (por semestre 

completo) 
0,25 2,5 

Chefia e coordenação de órgão colegiado (por ano completo) 1,5 3,0 

Subchefia e subcoordenação de órgão colegiado (por ano completo) 0,75 1,5 

Participação em Comissão Administrativa (unidade) 0,1 1,0 

Participação em órgãos colegiados (por ano completo) 0,2 2,0 

Aprovação em Concurso Público para Professor do Magistério em IES 0,5 1,0 

Pontuação limite do quesito                 10,0  

 

 

Quesito: DISTINÇÕES   

Distinção acadêmica (prêmios, menção honrosa, homenagens) (unidade) 0,25 1,0 

Pontuação limite do quesito                  1,0  

 

 

TOTAL 

 

 

 

100,0 



 
 

 

 


