
 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

AVISO DE EDITAL Nº 05 /2022/PPGQ/UFJ  

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ), nível mestrado, 

da Universidade Federal de Jataí, vem tornar público aos interessados que estarão abertas as 

inscrições para o seu Processo Seletivo de Bolsista Pós-doutorado, EDITAL Nº 05 

/2022/PPGQ/UFJ, em acordo com o EDITAL CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO 

AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-

DOUTORADO ESTRATÉGICO, no período de 03/11/2022 até as 23h59 do dia 20/11/2022. A 

inscrição no processo seletivo ocorrerá por meio de envio de Solicitação de Inscrição No 

Processo Seletivo de Pós-Doutorado/PPGQ/UFJ a ser encaminhada para o e-mail: 

ppgq@ufj.edu.br.  O processo seletivo será realizado de acordo com o cronograma constante 

neste edital. Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Geral da Pós-graduação, 

situada no prédio da Pós-graduação da Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Cidade 

Universitária, BR 364, Km 192, Pq. Industrial 3800, CEP: 75801-615 – Jataí/Goiás – email: 

ppgq@ufj.edu.br e/ou spg.jatai@ufg.br e pelo site https://ppgquimica.jatai.ufg.br/ 

 

 

Jataí, 03 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Gildiberto Mendonça de Oliveira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química 

Coordenador do Projeto PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO 
Universidade Federal de Jataí 

      

      

 

  

mailto:ppgq@ufj.edu.br
mailto:spg.jatai@ufg.br
https://ppgquimica.jatai.ufg.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

EDITAL Nº 05/2022 

PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE BOLSISTA PÓS-DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ -  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

A coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Química da 

Universidade Federal de Jataí (PPGQ/UFJ) sob tutela da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em consonância ao EDITAL CAPES 

Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-

DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO, torna 

público o edital de inscrição, seleção e atribuição de bolsa de Pós-Doutorado para atuação 

no Programa de Mestrado Acadêmico em Química da UFJ, na cidade de Jataí-GO/Brasil. 

O curso de mestrado do PPGQ/UFJ (criado pela resolução CONSUNI/UFG 26/2018) 

possui como área de concentração Química, tendo como linhas de pesquisa: Análise 

Química e Separações; Ensino em Química; Química de Materiais e Química de Produtos 

Naturais. Maiores informações podem ser encontradas no sítio de internet 

https://ppgquimica.jatai.ufg.br/. 

O processo seletivo será realizado por meio da avaliação de Prova de Títulos (PT) e 

Análise de Projeto de Pesquisa (APP), conforme item 5 deste edital. 

A concessão da bolsa e seus valores seguem as regras vigentes no EDITAL CAPES Nº 

16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-

DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO, por período 

de até 24 meses, sendo a implementação final condicionada a liberação da CAPES. O 

pesquisador em estágio pós-doutoral deve seguir as regras vigentes na UFJ, estando em 

acordo com a Resolução CONSUNI/UFG Nº 04/2011 (tutora da UFJ) e outras normativas que 

aborda o assunto, aprovadas em instâncias deliberativas da UFJ no período de vigência 

dessa bolsa,. 

Este edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e o término da 

atribuição da bolsa pelo Programa de Pós-graduação no Sistema de Controle de Bolsas e 

Auxílios (SCBA) da CAPES, em que seja preenchida a vaga em específico, conforme perfil em 

linha de pesquisa e atuação no programa que estão descritas neste edital.  

  

https://ppgquimica.jatai.ufg.br/


2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. Está habilitado à inscrição e ser beneficiário da bolsa de Pós-Doutorado a ser atribuída 

neste edital o doutor titulado há no máximo 5 anos, a contar da data da implementação da 

bolsa. 

 

2.2. Está habilitado à inscrição neste edital o pesquisador doutor que comprovadamente 

indique possuir experiência em (declaração assinada e entregue conforme o item 2.4.2): 

a) análises cromatográficas e operacionalização de equipamentos cromatográficos 

gasosos e/ou líquidos; 

b) desenvolvimento de métodos analíticos qualitativos e/ou quantitativos por 

cromatografia; 

 

2.3. O candidato estrangeiro que tenha interesse em concorrer a vaga de Pós-Doutorado no 

PPGQ/UFJ poderá se inscrever no processo de seleção. O candidato estrangeiro deverá, 

obrigatoriamente, apresentar no ato da inscrição do processo seletivo declaração de 

suficiência em língua portuguesa, além de todos os documentos listados no item 2.4.2 deste 

edital. Havendo visto permanente, é necessária a revalidação e/ou reconhecimento dos 

títulos, conforme o caso, para atuação no Brasil. 

 

2.4. A inscrição para participação no processo seletivo deverá ser realizada de 03/11/2022 

até as 23h59 do dia 20/11/2022, via encaminhamento de Solicitação de Inscrição No 

Processo Seletivo de Pós-Doutorado/PPGQ/UFJ para o e-mail: ppgq@ufj.edu.br. 

 

2.4.1. A inscrição deverá ser realizada por meio do envio da documentação digitalizada, em 

arquivo único no formato .pdf, anexada ao e-mail de Solicitação de Inscrição No Processo 

Seletivo de Pós-Doutorado/PPGQ/UFJ.  

 

2.4.1.1. O tamanho máximo do arquivo a ser anexado deve respeitar o permitido pelo 

sistema de e-mail, não sendo permitido envio de dados complementares (particionado em 

mais de um e-mail).  

 

2.4.1.2. O e-mail a ser considerado para inscrição será o último enviado pelo candidato para 

a Solicitação de Inscrição No Processo Seletivo de Pós-Doutorado/PPGQ/UFJ, desde que 

esteja no prazo de inscrição.  

 

2.4.2. Para a inscrição são necessários os seguintes documentos:  

a) envio de e-mail para ppgq@ufj.edu.br, com o assunto: Solicitação de Inscrição No 

Processo Seletivo de Pós-Doutorado/PPGQ/UFJ. Deve constar no corpo do e-mail 

informações sobre: nome do candidato; áreas de formação na graduação e no 

doutorado, e respectivos anos de conclusão; título da tese de doutorado; descrição de 

sua área de atuação em pesquisa; link do currículo (currículo Lattes ou ORCID ou 

Publons). O currículo Lattes deve ser preenchido na página do CNPq: 

http://lattes.cnpq.br/; 

 

mailto:ppgq@ufj.edu.br
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b) Cópia do diploma de doutorado reconhecido pelo MEC, ou declaração emitida pela 

Secretaria de Pós-Graduação assinada eletronicamente pelo coordenador do programa 

de Pós-Graduação ou Pró-Reitor de Pós-graduação, declarando que o discente teve Tese 

Defendida e Aprovada;  

 

c) Cópia dos documentos pessoais: CPF, RG ou CNH, ou se estrangeiro, Carteira modelo 

19 ou passaporte com visto RNE;  

 

d) Para estrangeiro é necessário um certificado de suficiência em exame de língua 

Portuguesa. O candidato estrangeiro que desejar ser dispensado de entrega do 

comprovante de exame de suficiência em língua portuguesa poderá substituir este 

comprovante por outro que ateste ter participado em atividade de pesquisa atuando no 

Brasil ou em outro país de língua portuguesa por período de pelo menos um ano. 

 

e) Comprovantes de atividade de ensino/pesquisa/extenção/administrativa referente 

ao período de 2018 até no máximo a data do envio do formulário de inscrição. A Prova 

de Títulos será pontuada conforme o Anexo I, devendo ser apresentados os devidos 

documentos comprobatórios. As cópias dos comprovantes deverão ser digitalizadas, 

enumeradas de acordo com a ordem apresentada no Anexo I, convertidas em um único 

arquivo no formato .pdf, sendo de responsabilidade do candidato sua organização e 

conferência. Os itens que que não apresentarem documentação comprobatória não 

serão pontuados. Em caso de dúvida sobre a documentação comprobatória, no ato da 

avaliação pela banca examinadora, poderá ser exigido do candidato o documento 

original. Obs.;  

 

f) Declaração de ciência de que para receber mensalmente a bolsa deverá residir na 

cidade de Jataí-GO/Brasil, conforme Anexo II. 

 

g) Declaração de experiência profissional (Anexo III). 

 

 Os itens b) a g) devem ser agrupados em um único arquivo em formato pdf, de forma 

ordenada. 

 

2.5. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

2.6. É vetada a inscrição extemporânea.  

  

2.7. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo prerrogativas da Comissão de Seleção do PPGQ/UFJ, o direito de 

indeferir a inscrição cujo formulário não seja preenchido de forma completa, correta e 

legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

  

2.8. O PPGQ/UFJ não se responsabiliza por arquivos com erro ou anexados de forma 

inadequada, ou pelo envio de documentação incompleta. 

 



3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

3.1. A homologação das inscrições no Processo Seletivo para Bolsista Pós-Doutorado do 

PPGQ/UFJ ficará condicionada ao envio correto de todos os documentos listados no item 

2.4.2. 

 

3.2. A divulgação da homologação preliminar das inscrições será realizada a partir do dia 

21/11/2022 na página do PPGQ (https://ppgquimica.jatai.ufg.br/), conforme item 5.5 deste 

edital. 

 

3.3. O candidato terá 48 (quarenta e oito) horas para apresentar recurso contra a 

homologação preliminar das inscrições, enviando a documentação por e-mail 

(ppgq@ufj.edu.br), conforme Anexo IV preenchido e assinado em conjunto com uma 

justificativa consubstanciada.  

 

3.3.1. Na etapa de recurso não serão considerados documentos comprobatórios adicionais 

ao já enviado na etapa de envio da solicitação da inscrição. 

 

3.4. A divulgação da homologação final das inscrições será realizada após transcorrido o 

prazo de recurso, sendo  divulgado na página do PPGQ (https://ppgquimica.jatai.ufg.br/), 

não cabendo mais recursos quanto a esta etapa. 

 

4. DAS VAGAS E DO PERFIL DE PESQUISADOR 

4.1. Para este edital está disponível uma (1) vaga.  

 

4.2. Será atribuída a bolsa ao candidato que obtiver a maior nota classificatória no processo 

seletivo, conforme item 6 deste edital.  

 

4.3. O candidato deve atender ao perfil de pesquisador indicado neste edital (item 2.2). 

 

4.4. O candidato deverá estar ciente das atividades a serem executadas quando do aceite 

da bolsa (item 8). 

 

5. DA SELEÇÃO   

5.1. O processo de seleção de Bolsista de Pós-Doutoramento no Programa de Pós-

Graduação em Química da UFJ será conduzido pela Comissão de Seleção nomeada pela 

Coordenadoria do PPGQ/UFJ, composta por três membros titulares e dois suplentes. 

  

5.2. A relação dos membros da Comissão de Seleção será divulgada na página do programa 

(http://ppgquimica.jatai.ufg.br/). O período para interposição de recurso com alegação de 

impedimento ou suspeição dos membros da comissão será de 48 (quarenta e oito) horas 

após a publicação dos nomes dos componentes da Comissão de Seleção.  

 

5.3. O processo seletivo será realizado por meio de Prova de Títulos (PT) e Análise de Projeto 

de Pesquisa (APP).  
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5.4.1. Prova de Títulos (PT): Pontuação das atividades comprovadas realizadas pelo 

candidato. 

 

5.4.1.1. A Prova de Títulos será realizada por meio da pontuação das atividades 

desenvolvidas pelo candidato, com base nas pontuações descritas no Anexo I, considerando 

a produção do candidato no período de 2018 até a data final de inscrição neste edital (as 

23h59 do dia 20/11/2022), desde que devidamente comprovada.  

 

5.4.1.2. Na PT serão consideradas a produção científica e atividades profissionais 

(Ensino/Pesquisa/extensão/Administrativa) do candidato, sendo pontuado seu conteúdo 

segundo os critérios apresentados no Anexo I. 

 

5.4.1.3. Os comprovantes das atividades devem estar ordenados de acordo com o que 

consta no Anexo I, indicando no cabeçalho da página do comprovante o número do item do 

Anexo I que faz jus. 

 

5.4.1.4. A pontuação da Prova de Títulos deve ser obtida por meio da Tabela de Pontuações 

Máximas da Prova de Títulos (Anexo I). 

 

5.4.1.5. Os pesos para o cálculo da nota de títulos estão descritos na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Tabela de pesos da Pontuação da Prova de Títulos. 

Atividades 
Pe
so 

I - Atividade de Ensino 1 

II - Produção Intelectual 3 

III - Atividades de Pesquisa e Extensão 3 

IV - Atividades de Qualificação 2 

V - Atividades Administrativas e de 
Representação 

1 

 

5.4.1.6. Para calcular a nota de títulos de cada candidato na Prova de Títulos, a Banca 

Examinadora, usando os resultados da aplicação da Tabela de Pontuações Máximas da 

Prova de Títulos, adotará o seguinte procedimento: 

i. Atribuir nota 10 à maior pontuação obtida no item I - Atividades de Ensino e converter 
as demais pontuações proporcionalmente a esta nota; 
 
ii. Atribuir nota 10 à maior pontuação obtida no item II - Produção Intelectual e 
converter as demais pontuações proporcionalmente a esta nota; 
 
iii. Atribuir nota 10 à maior pontuação obtida no item III - Atividades de Pesquisa e 
Extensão e converter as demais pontuações proporcionalmente a esta nota; 
 
iv. Atribuir nota 10 à maior pontuação obtida no item IV - Atividades de Qualificação e 
converter as demais pontuações proporcionalmente a esta nota; 
 



v. Atribuir nota 10 à maior pontuação obtida no item V - Atividades Administrativas e de 
Representação e converter as demais pontuações proporcionalmente a esta nota; 

 

5.4.1.7. Nos itens em que o candidato não tiver nada a ser pontuado será atribuída a nota 

zero. 

 

5.4.1.8. A Banca Examinadora deverá calcular a nota de títulos de cada candidato pela 

média ponderada das notas dessas cinco classes de atividades, com pesos definidos no item 

5.4.1.5. 

 

5.4.1.9. A Nota de Títulos terá duas casas decimais. 

 

5.4.2. Análise de Projeto de Pesquisa (APP):  

 

5.4.2.1. O candidato deverá encaminhar um projeto de pesquisa que esteja em acordo com 

o perfil de pesquisador (item 2.2 deste edital) e linhas de pesquisas do PPGQ, em Análise 

Química e Separações e/ou em Química de Produtos Naturais, que atuem com 

cromatografia (líquida de alta eficiência com detecção por DAD e gasosa com detecção por 

espectrometria de massas). 

 

5.4.2.2. O projeto de pesquisa deverá ter no máximo 20 páginas (texto em Fonte Times New 

Roman 12; espaçamento entre linhas de 1,5). 

 

5.4.2.3. O projeto de pesquisa deve conter: Capa (título, nome do pesquisador), Resumo 

(250 palavras no máximo); Introdução; Objetivo; Metodologia; Cronograma; Resultados 

Esperados; Referências Bibliográficas. 

 

5.4.2.4. Os critérios de pontuação na APP estão descritos na Tabela 2: 

 

Item Critério Nota  Peso 

1 Relevância, coerência e aderência do projeto submetido aos objetivos 

deste processo seletivo; 

0 a 

10,00 

3 

2 Potencial de ampliação da produção do conhecimento, da produção 

científica ou de tecnologias que contribuam para o crescimento do 

PPGQ/UFJ nas linhas de pesquisa indicadas neste edital; 

0 a 

10,00 

3 

3 Resultados esperados e aplicabilidade do projeto em relação às linhas 

de pesquisa do PPGQ/UFJ; 

0 a 

10,00 

2 

4 Aderência ao plano de atuação para o bolsista conforme item 8 deste 

edital; 

0 a 

10,00 

1 

5 Capacidade de propiciar integração e cooperação com outros 

programas na UFJ;  

0 a 

10,00 

1 

 

5.4.2.5. A nota na APP terá duas casas decimais. 

 



5.4.3. A nota de classificação (NC) do candidato será equivalente ao somatório das notas 

obtidas na Prova de Títulos (PT), com peso sete (7)  e Análise de Projeto de Pesquisa (APP), 

com peso três (3), calculada conforme: NC = 70% PT + 30% APP. 

 

5.5.  O Processo Seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:  

 

EVENTO PERÍODO/DATA 

Lançamento do edital 03/11/2022 

Período de Inscrição 

03/11/2022 – as 23h59min do dia 20/11/2022, a 

ser verificado no horário de recebimento do e-mail 

enviado para ppgq@ufj.edu.br 

Homologação Preliminar das 

inscrições 
A partir do dia 21/11/2022 

Período de interposição de recurso 

contra a homologação preliminar das 

inscrições  

48h a partir da divulgação da homologação 

Preliminar 

Resultado dos recursos e 

homologação final das inscrições 
A partir do dia 24/11/2022 

Divulgação dos nomes dos membros 

da Comissão de Seleção 
A partir do dia 24/11/2022 

Período de interposição de recurso 

contra os membros da Comissão de 

Seleção 

48h a partir da divulgação da homologação 

Preliminar 

Resultado dos recursos quanto à 

interposição aos nomes dos membros 

da Comissão de Seleção 

A partir do dia 28/11/2022 

Publicação das Notas na PT e na APP A partir de 02/12/2022 

Período para interposição de recurso 

quanto ao resultado das Notas 

48h a partir da divulgação da Publicação das Notas 

na PT e na APP 

Resultado Final do processo seletivo A partir de 09/12/2022 

Publicação de Convocação para 

Apresentação Presencial no PPGQ/UFJ 
A partir de 09/12/2022 

 

5.9. O prazo de recurso a cada etapa do Processo de Seleção será de 48 (quarenta e oito) 

horas corridas, a partir do horário de divulgação dos resultados do mesmo, considerando 

para esta contagem apenas os dias úteis.  

 

5.10. A interposição de recurso deverá ser encaminhada para o e-mail: ppgq@ufj.edu.br, 

em formulário próprio (Anexo IV), em arquivo assinado e do tipo .pdf. 

  

5.11. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das etapas.  
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6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1.  A nota de classificação (NC) do candidato será a média ponderada das notas obtidas 

no seu desempenho na Prova de Títulos (PT) e Análise de Projeto de Pesquisa (APP), descrita 

no item 5.4. deste edital. A ordem de classificação segue da maior nota para a menor. 

 

6.2. Em caso de empate, o desempate será efetuado com base nos critérios, na ordem 

descrita: 

a) Nota obtida na Prova de Títulos;  

b) Nota obtida na Análise de Projeto; 

c) Candidato de maior idade; 

 

6.3. As notas obtidas pelo candidato estarão disponíveis na página do programa 

(https://ppgquimica.jatai.ufg.br/). 

 

6.4. A classificação não implicará na seleção do candidato. 

 

6.5. A seleção dos candidatos aprovados obedecerá à ordem crescente de classificação, 

sendo do primeiro classificado aquele que obtiver a maior nota. 

 

6.6. A classificação neste edital não levará a aproveitamento em outro processo seletivo 

para provimento de vagas em pós-doutoramento no PPGQ/UFJ, a menos que haja 

deliberação em contrário, em reunião de colegiado, em que a demanda futura esteja em 

acordo ao perfil de pesquisador descrito neste edital. 

 

6.7. O resultado da classificação final do Processo Seletivo será homologado pela Comissão 

de Seleção do PPGQ/UFJ, explicitando a ordem de classificação geral.  

 

7. DA CONVOCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DA BOLSA  

7.1. A convocação do candidato para a atribuição da bolsa ocorrerá a partir da data de 

publicação do resultado final do processo seletivo, a partir da data de 09/12/2022. 

 

7.2.  O proponente convocado para receber a bolsa de pós-doutorado a ser atribuída neste 

edital terá um prazo de até cinco (5) dias corridos para encaminhar, via email 

(ppgq@ufj.edu.br) termo de interesse de aceite da bolsa (Modelo Anexo V), de forma 

digitalizada e assinada à mão, ou por assinatura digital (não será aceito assinatura do tipo 

colada). 

 

7.3. Após assinatura do termo de interesse de aceite da bolsa, o candidato será convocado 

via e-mail e publicado no site do programa (https://ppgquimica.jatai.ufg.br/), tendo um 

prazo de vinte (20) dias úteis para se apresentar à coordenação do PPGQ/UFJ, de forma 

presencial, durante horário de expediente, para assinatura do termo de bolsa, junto ao 

Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da CAPES.  

 

7.3.1. Sendo de interesse do proponente a bolsa adiantar em protocolar o pedido do item 

7.2 (termo de interesse) e se apresentar ao PPGQ/UFJ, conforme item 7.3, em tempo 

https://ppgquimica.jatai.ufg.br/


inferior aos supracitados, a coordenação do PPGQ/UFJ providenciará a execução dos 

trâmites necessários para implementação da bolsa. 

 

7.3.2. O processo de inserção do nome do bolsita no Sistema de Controle de Bolsas e 

Auxílios (SCBA) depende de calendário próprio da CAPES, sendo o inicio de vínculo com a 

bolsa dependete deste procedimento. 

 

7.4. No ato da posse deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, se brasileiro; 

b) Documento Militar (Dispensa/Reservista), nos casos que se aplica e se brasileiro; 

c) Comprovante de diploma de Doutorado reconhecido pelo MEC;  

e) Comprovante de Endereço Atualizado para cidade de Jataí (prazo de até 20  (vinte) dias 

para apresentação deste).  

 

7.5. O candidato selecionado e convocado perderá a vaga caso não cumpra os requisitos de 

apresentação do documento de acordo com o item 7.4 ou da convocação conforme item 

7.2, cabendo a Comissão de Seleção do PPGQ/UFJ convocar para preenchimento da vaga, o 

candidato(a) aprovado(a), seguindo a ordem de classificação (item 6).  

 

7.5.1. O candidato selecionado em seguida deverá cumprir os requisitos dos itens 7.2 e 7.4, 

seguindo as mesmas considerações. O não cumprimento destas etapas pelo candidato, 

levará a uma nova convocação, conforme item 7.5 e, assim sucessivamente.  

 

7.6. O não preenchimento desta vaga por falta de candidato ou cumprimentos de quaisquer 

etapas neste processo seletivo, que leve a falta de selecionados, poderá dar jus a um novo 

edital de seleção, conforme demanda do PPGQ/UFJ e em conformidade às regras da CAPES. 

 

8. DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA  

8.1. Ao aceitar a bolsa, o bolsista se compromete a desenvolver as atividades de pesquisas, 

de ensino, de extensão e administrativas, conforme constantes no projeto aprovado pelo 

PPGQ/UFJ no EDITAL CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-

GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO 

ESTRATÉGICO, sendo: 

 

a) participar nas pesquisas já existentes no PPGQ/UFJ, nos grupos de pesquisas que atuam 

com cromatografia (líquida de alta eficiência com detecção por DAD e gasosa com 

detecção por espectrometria de massas) vinculadas às linhas do programa em Análise 

Química e Separações e em Química de Produtos Naturais; 

b) vincular-se como participante da pesquisa e/ou como coorientador em projeto de 

mestrado e/ou iniciação científica, com vista a contribuir para bom andamento das 

pesquisas, como também para contribuir para a formação científica dos discentes; 

c) participar de atividade de desenvolvimento de análises de rotinas e de métodos 

analíticos para ensaios específicos da pesquisa de docentes do PPGQ, como também, 

para outros programas de pós-graduação da UFJ; 



d) contribuir para estruturar a Central Analítica do Curso de Química (CAQ), um laboratório 

multiusuário da UFJ cadastrado na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa 

do MCTI – PNIPE. Nesse caso, o bolsista contribuirá para a operacionalidade dos 

equipamentos, treinamentos dos discentes e desenvolvimento de métodos analíticos 

para atender demanda do público interno e externo à UFJ; 

e) oferecer palestras/minicursos em workshops a serem realizados na instituição, 

abordando aspectos teóricos e práticos, a fim de ampliar a divulgação do conhecimento 

junto aos discentes do mestrado e da graduação; 

f) participar como coautor em artigos científicos de pesquisas que estejam vinculados, 

ajudando na escrita científica e colaboração aos mestrandos; 

g) ofertar disciplina no PPGQ/UFJ, com disponibilidade de vagas para discentes da 

graduação e de outros PPGs da UFJ, como também alunos externos à UFJ; 

h) apresentar relatório semestral ao PPGQ/UFJ; 

i) é obrigatório colaborar com a prestação de contas das despesas realizadas no âmbito 

desse projeto; 

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste Edital. 

  

9.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste 

Edital, bem como, o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 

Processo Seletivo.  

 

9.3. O candidato selecionado e contemplado com a Bolsa deverá cumprir todas as normas 

vigentes quanto à concessão de bolsas estipulados pela CAPES, assim como pelos 

documentos normativos da UFG (tutora da UFJ) pertinentes ao assunto. 

 

9.4. O PPGQ/UFJ não se compromete a conceder bolsa de estudo para os candidatos 

classificados, estando somente dependente da concessão da bolsa pela CAPES já aprovada, 

em acordo com o EDITAL CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-

GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO 

ESTRATÉGICO. 

  

9.6. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e telefone de contato na 

Secretaria de Pós-Graduação do PPGQ/UFJ, enquanto estiver participando do processo de 

seleção e durante todo o processo de usufruto da bolsa.  

 

9.7. O candidato selecionado neste Processo Seletivo deverá estar ciente de que os 

produtos desenvolvidos neste projeto comporão propriedade intelectual do PPGQ/UFJ e 

UFJ, respeitando-se as regras vigentes na instituição. 

  

9.8. O tempo de usufruto da bolsa não será maior que vinte e quatro (24) meses, ou 

ocorrerá em tempo superior ao período aprovado do projeto do PPGQ/UFJ junto ao EDITAL 



CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – 

PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO, a menos que 

haja deliberação em contrário por parte da CAPES. 

 

9.9. Os casos omissos neste Edital serão avaliados e resolvidos pela Coordenadoria do 

Programa ou Comissão de Seleção do PPGQ- UFJ.  

 

 

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Secretariado Geral da Pós-graduação: 

Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Cidade Universitária, BR 364, Km 192, Pq. 

Industrial 3800, CEP: 75801-615 – Jataí/Goiás. e-mail : spg@ufj.edu.br e-mail : 

ppgq@ufj.edu.br  

     

Jataí, 03 de novembro de 2022.  

    

 

 

 

Prof. Dr. Gildiberto Mendonça de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química  

Coordenador do Projeto de Pós-Doutoramento 

Universidade Federal de Jataí 

mailto:spg@ufj.edu.br
mailto:ppgq@ufj.edu.br


ANEXO I- TABELA DE PONTUAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS 

 

I - ATIVIDADES DE ENSINO 

I - 1 ENSINO PONTOS 

1 Magistério no ensino médio ou 
fundamental 

2 pontos por ano efetivamente lecionado ou 
proporcionalmente à fração de ano. 

2 Disciplina ministrada no magistério 
superior, nível graduação 

4 pontos por ano efetivamente lecionado ou 
proporcionalmente à fração de ano. 

3 Disciplina ministrada no magistério 
superior, nível pós-graduação 

6 pontos por ano efetivamente lecionado ou 
proporcionalmente à fração de ano. 

 

I - 2 ENSINO - ORIENTAÇÃO (*)  
A pontuação dos itens 4 a 11 será considerada por ano de orientação ou proporcional ao período de orientação. 

PONT
OS 

1 Aluno orientado em tese de doutorado defendida e aprovada (*) 25 

2 Aluno orientado em dissertação de mestrado defendida e aprovada. (*) 18 

3 Aluno orientado em monografia de especialização aprovada. 5 

4 Aluno orientado em estágio supervisionado. 1 

5 Aluno orientado em trabalho de conclusão de curso. 1 

6 Aluno orientado em iniciação científica dentro de programa institucional. 3 

7 Aluno orientado em programas institucionais especiais (PET e outros). 1 

8 Aluno orientado, de licenciatura, dentro de programa institucional. 1 

9 Aluno orientado, de extensão/cultura, dentro de programa institucional. 1 

1
0 

Aluno orientado, em monitoria, dentro de programa institucional. 0,5 

1
1 

Aluno orientado em Prática como Componente Curricular (PCC). 0,5 

(*) A atividade de coorientação será pontuada com a metade dos pontos estabelecidos neste item. 
 

I - 3 OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
PONT
OS 

1 Membro de banca de concurso para docentes efetivos. 4 

2 Membro de banca de defesa de tese de doutorado. 4 

3 Membro de banca de defesa de dissertação de mestrado. 3 

4 Membro de banca de qualificação de doutorado. 4 

5 Membro de banca de qualificação de mestrado. 3 

6 
Membro de banca de defesa de monografia, trabalho de conclusão de curso e 
outros tipos de bancas. 

1 

7 
Curso, palestra ou treinamento não curricular ministrado para docentes, 
funcionários ou alunos. 

1 

8 Premiação ou láurea relacionada à área acadêmica. 3 

 
II - PRODUÇÃO INTELECTUAL 

II - 1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
PONT
OS 

1 Artigo de opinião (limitado a 5 pontos) 1 

2 Publicação de resenha, prefácio ou verbete. 1 

3 Manual, catálogo ou boletim, com ficha catalográfica (organizador/redator). 5 

4 Artigo em periódico especializado com corpo editorial.  



4
.
1 

Artigo em periódico com JCR 22 

4
.
2 

Artigo em periódico sem JCR 12 

5 Resumo ou resenha em periódico especializado com corpo editorial. 5 

6 Artigo de divulgação científica, tecnológica e artística. 1 

7 Apresentação oral de trabalho em evento científico. 3 

8 Apresentação de trabalho no formato painel em evento científico. 1 

9 Resumo publicado em anais de evento científico. 2 

1
0 

Trabalho completo publicado em anais de evento científico. 5 

1
1 

Trabalho premiado em evento científico nacional ou internacional. 8 

1
2 

Livro publicado em editora com corpo editorial. 40 

1
3 

Livro traduzido e publicado em editora com corpo editorial. 22 

1
4 

Capítulo de livro publicado em editora com corpo editorial. 12 

 

II - 2 PRODUÇÃO ARTÍSTICA* 
PONTO
S 

1 Filme, vídeo, disco ou audiovisual de divulgação científica e informativa. 1 

2 Filme, vídeo, disco ou audiovisual artístico produzido. 1 
(*) Pontuação máxima de 10 pontos 

 

II - 3 PRODUÇÃO TÉCNICA OU TECNOLÓGICA 
PONT
OS 

1 
Produção de software com divulgação em anais de evento científico ou em 
periódico com corpo editorial. 

5 

2 
Parecer técnico emitido em consultoria oficializada por convites, convênios, 
contratos, ou portarias da administração e consultoria ad hoc. 

3 

3 Produto ou processo de desenvolvimento ou geração de trabalho com patente. 30 

4 Produto ou processo de desenvolvimento ou geração de trabalho sem patente. 3 

5 Criação, produção ou edição de sítio para Internet. 1 

6 Editoria ou organização de livro, publicado em editora com corpo editorial. 15 

7 Editoria de periódico especializado com corpo editorial (por volume). 15 

8 Trabalho de editoria em comunicação (por ano). 3 

9 Organização, promoção ou produção de evento científico, artístico e esportivo. 5 

1
0 

Editoria ou organização de anais de evento científico, máximo de dois eventos 
por ano. 

5 

 
III - ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

III - 1 ATIVIDADES EM PROJETOS DE PESQUISA 
PONTO
S 

1 Coordenador de projeto de pesquisa com financiamento. 10 

2 Coordenador de projeto de pesquisa sem financiamento. 4 

3 Participante de projeto de pesquisa com financiamento. 4 



4 Participante de projeto de pesquisa com financiamento. 2 

 
 

III - 2 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
PONT
OS 

1 Participante de projeto de extensão/cultura. 2 

2 Curso de extensão ministrado com 40 ou mais horas. 4 

3 Curso de extensão ministrado com menos de 40 horas. 2 

4 
Palestrante, conferencista ou participante em mesa redonda em evento 
científico, cultural ou artístico. 

3 

5 Coordenador de projeto de extensão e cultura. 4 

7 Coordenador de curso de especialização. 5 

 
IV - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO 

IV - 1 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO* 
PONTO
S 

1 Estágio de pós-doutorado ou estágio sênior (máximo de 8 pontos) 4 

2 Curso de aperfeiçoamento realizado com carga horária superior a 40 horas. 3 

3 Participação em congresso, seminário, encontro, jornada, etc.** 0,5 
(*) Pontuação por semestre em atividade 
(**) Pontuação máxima de 10 pontos 

 
V - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO 

V - 1 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO* 
PONTO
S 

1 
Atividade acadêmica e administrativa designada por portaria do Reitor, 
Pró-Reitor, Diretor de Unidade Acadêmica ou cargo equivalente com carga 
horária >=150 horas. 

3 

2 
Representante em entidade científica, artística e cultural com carga horária 
igual ou superior a 150 horas. 

3 

3 
Representante em comissão de órgão governamental com carga horária 
igual ou superior a 150 horas. 

3 

(*) As atividades com esforço de carga horária inferior a 150 horas serão pontuadas proporcionalmente às horas efetivamente 
realizadas com a correspondência de 03 pontos para 150 horas.  
 

V - 2 ATIVIDADES DE DIREÇÃO EXERCIDAS NO MAGISTÉRIO* 
PONTO
S 

1 Reitor 7 

2 Vice-Reitor ou Pró-Reitor 5 

3 Chefe de Gabinete ou Procurador Geral 3 

4 Assessor direto da Reitoria ou de Comunicação Social. 3 

5 Coordenador vinculado à Reitoria ou às Pró-Reitorias. 3 

6 Diretor de Unidade Acadêmica ou órgão equivalente. 4 

7 Vice-Diretor de Unidade Acadêmica ou órgão equivalente. 3 

8 Chefe de Departamento. 2 

9 Coordenador de Programa de Pós - Graduação stricto sensu. 3 

10 Coordenador de Curso de Graduação, Fundamental e Médio. 3 

11 Diretor do Hospital Veterinário. 3 

12 Diretor Geral do Hospital das Clínicas. 4 

13 Diretor de Órgão de Administração Acadêmica. 3 

14 Diretor de Campus do Interior. 4 



15 Presidente da CPPD ou da Comissão de Avaliação Institucional. 3 

16 Vice-Coordenador de Programa de Pós Graduação stricto sensu. 1 

17 Vice-Coordenador de Curso de Graduação, Fundamental e Médio. 1 
(*) Pontuação por semestre em atividade 

 



ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA – RESIDÊNCIA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

Eu, .............................................................................................................., portador do 

CPF nº................................. , candidato inscrito no Edital 05/2022 - Processo Seletivo de Bolsista 

de Pós-Doutoramento no Programa de Pós-graduação em Química, venho por meio deste 

declarar que estou ciente de que para fazer jus a bolsa de pós-doutoramento deverei residir na 

cidade de Jataí-GO/Brasil, enquanto existir o vínculo de bolsa com a instituição. 

O Edital 05/2022/PPGQ visa selecionar bolsista que atenda ao projeto do PPGQ/UFJ em 
acordo com o EDITAL CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-
GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

Eu, .............................................................................................................., portador do 

CPF nº................................. , candidato inscrito no Edital 05/2022 - Processo Seletivo de Bolsista 

de Pós-Doutoramento no Programa de Pós-graduação em Química, venho por meio deste 

declarar que possuo experiência profissional que atenda as exigências do supra citado edital, 

tendo já atuado em (selecionar marcando x): 

[ ] análises/interpretações de resultados cromatográficos; 

[ ] operacionalização de equipamentos cromatográficos gasosos; 

[ ] operacionalização de equipamentos cromatográficos líquidos; 

[  ] desenvolvimento de métodos analíticos qualitativos por cromatografia; 

[  ] desenvolvimento de métodos analíticos quantitativos por cromatografia; 

 

O Edital 05/2022/PPGQ visa selecionar bolsista que atenda ao projeto do PPGQ/UFJ em acordo 
com o EDITAL CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – 
PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM 
CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO IV –  FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 
 

Eu, .............................................................................................................., portador do CPF 

nº................................. , candidato inscrito no Edital 05/2022 - Processo Seletivo de Bolsista de 

Pós-Doutoramento no Programa de Pós-graduação em Química, venho por meio deste, 

requerer a revisão dos resultados preliminar emitido na seguinte etapa: 

(   ) Comissão de Seleção; 

(   ) Indeferimento da inscrição; 

(   ) Resultado final preliminar; 

(   ) Outro: ___________________________________. 

 

 

Para instruir essa contestação, encaminho anexo(s) com as justificativas 

fundamentadas, apontando os fatos que levaram a tal e os elementos contextualizando as 

incorreções apontadas. 

 

Jataí,.........  de .............................. de 20__. 

 

 

___________________________ 

Assinatura do candidato 

 

* endereço eletrônico da sala virtual disponibilizado em até cinco dias anteriores à atividade. 

 

 

 

 

  



ANEXO V – TERMO DE INTERESSE DE ACEITE DA BOLSA 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

Eu, .............................................................................................................., portador do 

CPF nº................................. , candidato inscrito no Edital 05/2022 - Processo Seletivo de Bolsista 

de Pós-Doutoramento no Programa de Pós-graduação em Química, classificado em 

..................................................(colocação na classificação), venho por meio deste declarar que: 

(  ) estou interessado em receber a bolsa de pós-doutoramento, a que faço jus nesse 

processo seletivo; 

(  ) não estou interessado em receber a bolsa de pós-doutoramento, estando ciente que 

outro(a) candidado(a), segundo a ordem de classificação, será concovodo(a) para assinar o 

termo de interesse na bolsa, conforme disposto neste edital (item 7). 

O Edital 05/2022/PPGQ visa selecionar bolsista que atenda ao projeto do PPGQ/UFJ em 
acordo com o EDITAL CAPES Nº 16/2022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-
GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO – ESTRATÉGICO / APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO: PDPG – PÓS-DOUTORADO ESTRATÉGICO. 

 

 

 

Jataí, ..... de ............... de 202... 

 

____________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

  


