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EDITAL PPGZ 02/2022 

SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

(EDITAL CAPES 16/2022) 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em  Zootecnia (PPGZ) da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG) torna pública a abertura do 

edital de inscrições para a seleção de 01  (um) bolsista em nível de Pós-Doutorado, no contexto 

do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO - 

ESTRATÉGICO da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, em 

conformidade com a Resolução 04 de 25 de março de 2011 do  Conselho Universitário 

(CONSUNI) da UFG.   

A bolsa destina-se a doutores(as) que possam contribuir no desenvolvimento do projeto 

de pesquisa “Identificação de biomarcadores da precocidade sexual e qualidade de sêmen 

de touros da raça Nelore e da linhagem Nelore Myo”,  bem como  colaborar na orientação 

de alunos(as) de mestrado e doutorado do Programa, participar de bancas  examinadoras de 

qualificação e defesa de dissertações e teses de mestrado e doutorado respectivamente, 

elaborar artigos técnicos e científicos, entre outras atividades inerentes ao PPGZ previstas no 

Plano de trabalho proposto para esse Edital e a Resolução CONSUNI - UFG 04/11. 

 

1. DOS REQUISITOS    

 

1.1. O(A) candidato(a) à bolsa do PDPG-Edital Capes 16/2022 deve atender ao seguinte 

perfil no ato da implementação da bolsa: 

 

a) Possuir título de doutor(a), obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC, titulados há no máximo 5 anos, a contar da data da implementação da 

bolsa; 

b) Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no Brasil, ou com visto 

temporário, com data de vencimento posterior à data do final da vigência da bolsa; 

c) Dispor de dedicação integral às atividades do PPGZ; 

d) Estar apto(a) a iniciar de imediato as atividades relativas ao projeto (Anexo IV); 

e) Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza; 

f) Não ser aposentado (a) ou estar em situação equiparada. 
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2. DA BOLSA 

2.1 O presente edital contempla a oferta total de 01 bolsa de pós-doutorado concedida 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no 

âmbito do Programa De Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Edital 

16/2022; 

2.2  A bolsa terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, improrrogáveis; 

2.3 É vedado ao(à) bolsista acumular bolsa de outro programa da CAPES ou de outra 

agência de fomento federal, estadual ou municipal, exceto nos casos 

expressamente autorizados em ato normativo da CAPES mediante requerimento 

prévio. 

 

3.  DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) BOLSISTA E ATIVIDADES PARA O PERÍODO DE ESTÁGIO PÓS-

DOUTORAL: 

 

3.1. Durante a vigência da bolsa o(a) pós-doutorando(a) deverá executar as atividades 

propostas no Plano de trabalho do PPGZ para o Edital Capes 16/2022; auxiliar o(a) 

supervisor(a) nas atividades de ensino, pesquisa e orientação; participar de atividades 

acadêmicas do PPGZ; participar de bancas de qualificação e defesa; elaborar artigos 

técnicos e científicos; 

3.2. Engajar-se nas atividades do projeto de pesquisa ao qual este edital está vinculado; 

3.3. Apresentar à coordenação do PPGZ relatório semestral de suas atividades; 

3.4. A produção intelectual do(a) pós-doutorando(a) deverá fazer referência à sua filiação 

ao PPGZ/UFG durante sua permanência no Programa. 

3.5. Fazer referência ao apoio da CAPES nos artigos, dissertações, teses, livros que 

publicar, assim como em qualquer outra publicação ou forma de divulgação que 

resulte, total ou parcialmente, de bolsa concedida pela agência de fomento. 

 

4.  DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1.  A inscrição poderá ser feita por meio do correio eletrônico ppgz.evz@ufg.br  no 

período entre 17/10/2022 e 31/10/2022. Recursos poderão ser interpostos por meio 

do correio eletrônico ppgz.evz@ufg.br, até as 23h59min do dia correspondente 

discriminado no item 6 (Cronograma) (Modelo para recurso – Anexo V). 

mailto:ppgz.evz@ufg.br
mailto:ppgz.evz@ufg.br
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4.2. Os seguintes documentos deverão ser enviados por meio de correio eletrônico, em 

formato “.pdf” no ato da  inscrição: 

 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido conforme modelo disponível no 

site do PPGZ/EVZ/UFG - ppgz.evz.ufg.br  (Anexo I). 

b) Cópia do RG e CPF ou do passaporte;  

c) Cópia do Diploma de Doutor(a)  ou Ata de Defesa do Doutorado  ou Declaração do 

Programa de Pós-Graduação com data prevista de defesa de tese até a data da 

implementação da bolsa; 

d) Currículo Lattes atualizado considerando os últimos cinco anos; 

e) Formulário de autopontuação do currículo (Anexo II); 

f) Comprovação do currículo de acordo com o que foi descrito no formulário de 

autopontuação. Os documentos comprobatórios devem ser numerados e 

organizados em forma sequencial e ordem crescente, obrigatoriamente na mesma 

ordem em que são citados no formulário de auto pontuação (modelo disponível 

no site ppgz.evz.ufg.br); 

g) Plano de trabalho  para o período de vigência da bolsa. 

 

4.3. A qualquer tempo o(a) candidato(a) poderá ser excluído do processo seletivo, desde 

que verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos 

apresentados. 

 

5. DA SELEÇÃO  

 

5.1. A seleção será realizada pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do 

PPGZ, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Análise do currículo dos candidatos nos últimos cinco anos (NC) 

b) Plano de trabalho do candidato (PT) 

 

5.2. A pontuação da avaliação curricular será feita de acordo com os itens apresentados 

no Anexo II, sendo atribuída ao(à) candidato(a) de maior pontuação a nota 10,0 (dez), 

aplicando-se a regra de três para cálculo da nota dos(as) demais candidatos(as). 

 

5.3. A pontuação do Plano de trabalho será realizada de acordo com os itens apresentados 

na Ficha de Avaliação do Plano de trabalho (Anexo III). 
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5.4. A nota final (NF) será dada pela média aritmética  da nota do Currículo e do Plano de 

trabalho: NF = (NC+PT)/2 

 

5.5. A classificação dos(as) candidatos(as) será por ordem decrescente de sua pontuação. 

Em caso de empate,  a classificação ordinal será feita de acordo com a maior 

pontuação obtida  na análise do Currículo. 

 

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

Atividades Datas 

Inscrições  17/10/2022 a 31/10/2022 

Homologação preliminar das inscrições 01/11/2022 

Prazo de recursos referentes à homologação das inscrições 03/11/2022 

Resultado final da homologação das inscrições 04/11/2022 

Divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo 07/11/2022 

Prazo de recursos referentes ao resultado preliminar do 

Processo Seletivo 
09/11/2022 

Resultado final do Processo seletivo 10/11/2022 

Implementação da bolsa concedida A partir de novembro 

 

Os resultados de todas as etapas do processo seletivo serão divulgados no site do  

PPGZ/UFG  (ppgz.evz.ufg.br) nas datas descritas no cronograma. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Informações complementares podem ser obtidas no Edital Capes 16/2022 - Programa De 

Desenvolvimento Da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-Doutorado – Estratégico  

7.2 Informações e documentos complementares poderão ser solicitados pelas agências de 

fomento e pelo PPGZ posteriormente para a implementação das bolsas. 

7.3 Os casos  omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGZ 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Zootecnia 


