UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL TROPICAL
CAMPUS DE ARAGUAÍNA

Edital Nº010/2013 – Seleção de Bolsista PNPD/CAPES

A Fundação Universidade Federal do Tocantins por meio da Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação e o Programa de Pós-Graduação em Ciência
Animal Tropical torna público o Edital Nº010/2013 - Seleção para Bolsa de PósDoutoramento no Programa Nacional de Pós-doutorado - PNPD/CAPES.

1. REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA
1.1. Os candidatos devem apresentar perfil técnico-científico compatível para
atuar no projeto de pesquisa: " Características agronômicas e qualidade das
silagens de sorgo produzidas na região Norte do Estado do Tocantins”. A
pesquisa será desenvolvida sob orientação da coordenadora do projeto Profª.
Drª. Vera Lúcia de Araújo, nos laboratórios/setores vinculados ao Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCAT da Universidade Federal
do Tocantins – Campus Universitário de Araguaína situado na BR 153 Km 112 CEP: 77804-970, Araguaína – TO.

1.2. Os candidatos interessados em participar do processo de seleção deverão
atender aos seguintes requisitos estabelecidos pela CAPES:

a) ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, será concedido um
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para que o mesmo decida pela opção de
obter visto permanente no País;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;
d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto;
e) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário);
f) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da
implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira,
este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal;
g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes.
h) Doutorado com área de concentração em Produção Animal;
i) Ter desenvolvido trabalhos experimentais em nível de pós-graduação
enfocando Nutrição de Ruminantes e Avaliação de alimentos para ruminantes;
h) Ter proficiência em língua inglesa, e em língua portuguesa, caso estrangeiro.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
a) Uma carta de apresentação em que o candidato justifique seu interesse no
projeto;
b) Currículo Lattes;
c) Cópia de históricos escolares de graduação e pós-graduação (Mestrado e
Doutorado);

d) Diploma de Doutorado ou Documento emitido pela Secretaria do Programa
explicitando que o candidato já cumpriu todas as exigências para obtenção do
Título de Doutor e que aguarda apenas a expedição do Diploma.

3. PERÍODO E LOCAL DA INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser realizadas no período de 24 de julho de
2013 até o dia 12 de agosto de 2013. A documentação deve ser enviada por
email para o seguinte endereço pgcat@uft.edu.br ou entregue pessoalmente na
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal Tropical. NÃO
SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES VIA CORREIOS.

4. SELEÇÃO
4.1. Os candidatos serão submetidos a processo de seleção que constará de
análise da documentação recebida por uma comissão formada por 3 Docentes
do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical da UFT. Após a
escolha do candidato o resultado do processo seletivo será divulgado por meio
do eletrônico www.site.uft.edu.br
4.2. Espera-se do candidato:
a) Atuar em reuniões de Grupo de Pesquisa;
b) Manter reuniões regulares de trabalho com o pesquisador principal;
c) Ter autonomia para redigir artigos científicos;
d) Manter dedicação exclusiva ao desenvolvimento do projeto de pesquisa a que
se propôs.

4.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
Para a seleção dos bolsistas serão utilizados os seguintes critérios:
a)

Produção científica dos últimos cinco anos, tendo como critério de
pontuação o Qualis da Área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros. (Peso
07).

b)

Experiência em execução de projetos de pesquisa dentro da área
específica do subprojeto. (Peso 03).

5. Auxílio: A bolsa de pós-doutoramento possui valor atual de R$ 3.300,00 (três
mil e trezentos reais) por mês e tem vigência prevista até dezembro de 2014.

6. Contatos:
6.1. Endereço da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - Programa de
Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical: BR 153 Km, 112, Zona Rural. CEP:
77804-970, Araguaína – TO.
6.2. Telefones para contatos:
a) Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical – (63)
2112-2124
b) Profª. Drª. Vera Lúcia de Araujo (Coordenadora do Projeto) - Telefone: (63)
2112-2145.
Araguaína, 24 de julho de 2013.

