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EDITAL Nº 03/2016 – PPGBiotec
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO VOLUNTÁRIO
FLUXO CONTÍNUO
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação (Propesq) e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Biotecnologia da Universidade Federal do Tocantins (PPGBiotec), no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais; e considerando a Homologação da 126ª Reunião do CTC-ES, Parecer
CNE/CES 409/2011, que informa sobre a recomendação do Curso de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Biotecnologia (16003012011P0), torna público o Edital nº 003/2015 do Processo
Seletivo de Candidato para Estágio de Pós-doutorado Voluntário (Fluxo Contínuo) no
PPGBiotec.
1. DO ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO VOLUNTÁRIO
1.1. O Estagio de Pós-doutorado voluntário visa facilitar a inclusão de pesquisadores doutores
nas atividades desenvolvidas no âmbito do programa de Pós-graduação em fluxo contínuo;
1.2. A participação em estágio de pós-doutorado voluntário não gera vínculo empregatício ou
funcional entre a Universidade Federal do Tocantins e o pós-doutorando;
1.3. O pós-doutorando voluntário não tem direito a qualquer tipo de remuneração por suas
atividades na Universidade Federal do Tocantins, como bolsas de estudos, salários e afins;
1.4. O estágio de pós-doutorado tem duração de três a doze meses, podendo o pós-doutorando
solicitar, com a devida justificativa e anuência do professor supervisor, prorrogação por até mais
doze meses;
1.5. O estagio de pós-doutorado poderá ser finalizado a qualquer momento por solicitação do
pesquisador, sendo emitido certificado somente se forem cumpridas as exigências do
Regulamento de pós-doutorado da Universidade Federal do Tocantins;
1.6. O pós-doutorando voluntario receberá o apoio administrativo do programa de pós-graduação
para participar em editais de pesquisa, em conjunto com o seu orientador.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Para se inscrever neste processo seletivo o candidato deve possuir o título de doutor obtido
em cursos avaliados pela Capes e reconhecidos pelo CNE/MEC, em área compatível com a área
de concentração do PPGBiotec. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será
analisado pelo comitê gestor do PPGBiotec.
2.2. Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá entregar pessoalmente os seguintes
documentos:
a) Comprovante do requerimento de inscrição do candidato no endereço:
Rua Badejós, Lote 7, Chácaras 69/72, Zona Rural
E-mail: ppgbiotec@uft.edu.br

b) Cópia de documento de identificação válido no Brasil (RG; DNI; passaporte);
c) Cópia autenticada do diploma ou documento comprobatório de conclusão do doutorado;
d) Plano de trabalho com os seguintes tópicos: Identificação; Objetivos; Metodologia;
Resultados esperados; e Cronograma. Esse documento pode ser feito em português,
espanhol ou inglês;
e) Currículo em português, no modelo da plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br). No caso
de estrangeiros:
f) Carta de aceitação do professor supervisor no PPGBiotec.
2.3. O encaminhamento dessa documentação deve ser realizado seguindo uma das seguintes
opções:
- Entrega da documentação impressa na Secretaria do PPGBiotec (Rua: Badejós, Lote 7,
Chácaras 69/72, Zona Rural, CEP: 77402-970 – Caixa Postal 66, Gurupi/TO), no horário
das 8h00 às 12h00. OU:
- Através do e-mail (ppgbiotec@uft.edu.br) encaminhando-se a documentação escaneada
em formato digital (PDF).
3. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
a) Avaliação do currículo;
b) Conhecimento e produção científica na área de pesquisa desejada;
c) Plano de Trabalho.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO PÓS-DOUTORANDO
a) Cumprir o plano de trabalho proposto;
b) Obter produção científica resultante destas pesquisas, conforme plano de trabalho proposto;
c) Colaborar com atividades de ensino e de orientação no programa;
d) Entregar relatório final no término do estágio de pós-doutorado.

Gurupi, 04 de janeiro de 2016

GESSIEL NEWTON SCHEIDT
Coordenador do Programa de Mestrado em Biotecnologia
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
OBSERVAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO
Preencher em duas vias, em letra de forma. Todas as informações solicitadas são Indispensáveis ao cadastramento da
proposta. É obrigatório que o candidato tenha um e- mail ativo.
1 – Identificação
Nome:
Sexo: (

) Masculino (

) Feminino

Portador de necessidades especiais?

(

) Sim (

) Não

Qual(is)?
Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone (fixo):

Código Postal (CEP):

Celular:

E-mail:
E-mail (opcional):
2 - Formação superior
Graduação:
Nome do Curso:

Universidade:
Concluído? (
(

) SIM - Data de conclusão:
) NÃO - Data prevista para conclusão:

Pós-Graduação:
Nome do Curso:

Universidade:
Concluído? (
(

) SIM - Data de conclusão:
) NÃO - Data prevista para conclusão:

3 - Linhas preferenciais de pesquisa
( ) Biotecnologia Agroalimentar;
( ) Biotecnologia Agroindustrial;
( ) Biotecnologia Molecular;
( ) Biotecnologia Vegetal.

____________________________________________________________
Assinatura do candidato:
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ANEXO II – CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO

Ao
Coordenador do Programa de Pós-Doutorado em Biotecnologia
Universidade Federal do Tocantins
Câmpus de Gurupi

Eu, prof.(ª) Dr.(ª), ______________________________________________________________,
membro do colegiado do Programa de Pós-Doutorado em Biotecnologia, orientador na linha de
pesquisa ______________________________________________________________________,
aceito a orientação do candidato ___________________________________________________,
após sua legítima aprovação no exame de seleção deste Programa.

Sem mais, agradeço.

Gurupi, ______ de _____________________ de _____

_______________________________________
Assinatura e carimbo

4

EDITAL Nº 03/2016 – PPGBiotec
ANEXO III – PLANO DE TRABALHO

1. Instruções de Apresentação do Plano de Trabalho
1.1. Configuração da página
O texto deve ser digitado no anverso das folhas em espaçamento de 1,5 cm com letra do tipo
“Times New Roman” ou “Arial” no tamanho 12.
Utilize margens superior e esquerda 3,0 cm e inferior e direita de 2,0 cm.
1.2. Capa
No topo da página inserir o nome da universidade, o curso de pós-graduação, Título do trabalho:
utilizar CAIXA ALTA, em negrito e centralizado.
Nome(s) do candidato
No final da página Local e data
2. Corpo do Projeto Título do Projeto
Resumo
Introdução e Justificativa
Objetivos Gerais e Objetivos Específicos
Material e Métodos
Principais Contribuições Científicas ou Tecnológicas
Cronograma de Atividades
Disponibilidade Efetiva de Infraestrutura e Recursos Financeiros
Referências Bibliográficas
* Poderá haver alteração de desenvolvimento do assunto pretendido em função das necessidades e condições do
programa.
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ANEXO IV – MODELO DA CAPA DO ENVELOPE

CAPA DO ENVELOPE
Seleção de Aluno Regular ao Pós-Doutorado em Biotecnologia
Edital 03/2016
Para Entrada no 1º semestre de 2016
Nome:
Telefone:
E-mail:
Formação (Graduação):
Obs: Colar na capa do envelope (não lacrar o envelope)

6

