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CHAMADA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA 

PNPD-CAPES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL - UNOESTE 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UNOESTE, 

informa que se encontra aberta a inscrição para processo seletivo para uma vaga de 

bolsista de pós-doutorado – PNPD – CAPES no Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal para atuar em projeto nas áreas de Doenças Parasitárias, Infecciosas e 

Zoonoses, Clínica Médica e Reprodução Animal e/ou Agressão Tecidual e Celular, 

Imunidade e Nutrição. O processo será encaminhando de acordo com a Portaria 

CAPES 086/2013 de julho de 2013.  

 

2. DAS MODALIDADES E DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO À 

BOLSA 

Poderão se inscrever pesquisadores nas seguintes modalidades (conforme previsto na 

Portaria CAPES 086/2013): 

a) 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 desde que afastados da instituição 

de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

 

Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:  

- possuir título de doutor, 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 Programa de Pós-Graduação;  

- estar em dia com as obrigações eleitorais (brasileiro) e militares (sexo masculino); 

- dedicar-se às atividades do projeto; 



 
 

- não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

- possuir capacidade comprovada para desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

projeto em uma das seguintes áreas: 

Doenças Parasitárias, Infecciosas e Zoonoses 

Clínica Médica e Reprodução Animal 

Agressão Tecidual e Celular, Imunidade e Nutrição  

- ter currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes; 

- não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 

- ter condições para iniciar as atividades do projeto assim da aprovação da candidatura 

pela CAPES. 

 

3. DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA 

a) Realizar atividades de pesquisa relacionada ao projeto proposto.  

b) Participar em atividades de docência em disciplinas do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Animal.  

c) Elaborar relatório anual de atividades a ser submetido à aprovação do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e encaminhar Relatório Final em até 

30 (trinta) dias após o encerramento da respectiva bolsa. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no período de 19/03/2018 a 

20/04/2018, sendo a documentação em formato.pdf (abaixo) encaminhada para o e-

mail: cienciaanimal@unoeste.br 

- Ficha de inscrição preenchida e assinada (ANEXO 1) 

- Carta de apresentação do candidato descrevendo suas qualidades para exercer 

atividades de Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação; 

- Currículo Lattes completo e atualizado, onde conste somente as atividades relevantes 

dos últimos 5 (cinco) anos; 

- Cópia do diploma de título de Doutor ou ata da defesa de Doutorado 

- Para candidato que se enquadre nas modalidades a e b (item 2) apresentar uma 

proposta de projeto de pesquisa para até 24 meses (com no máximo 20 páginas) que 

contemple uma das áreas de pesquisa acima. 

- Para candidato que se enquadre na modalidade c (item 2) apresentar uma proposta de 

projeto de pesquisa para até 12 meses (com no máximo 20 páginas) que contemple as 
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áreas de pesquisa acima. Destaca-se que para a modalidade c, conforme Portaria 

086/2013, a bolsa será de um período máximo de até 12 meses, sem possibilidade de 

renovação. 

- Contato telefônico, endereço e e-mail (para eventual agendamento de entrevista) 

- Candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

O currículo Lattes não necessita ser documentado, no entanto, durante o processo de 

seleção informações e ou documentos probatórios poderão ser solicitados ao Candidato. 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal não se responsabiliza pelo não 

recebimento de solicitação de inscrição por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 

bem como por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados. 

 

5. DA BOLSA 

A bolsa concedida, de natureza individual e intransferível, terá vigência de 12 meses, 

prorrogáveis por mais 12 meses, totalizando o máximo de 24 meses para as 

modalidades a e b. Para a categoria c, no máximo de até 12 meses, improrrogáveis. O 

valor da bolsa e sua implementação pela CAPES estão descritos na Portaria  086/2013.  

 

6. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO CANDIDATO 

O Processo de avaliação dos currículos (peso2, conforme ANEXO 2), apresentação oral 

da proposta de pesquisa (peso 2) e entrevista (peso 1) irá ocorrer nos dias 25 e 

26/04/2018.  O resultado, após homologado pelo Colegiado do Curso, será divulgado 

até o dia 11/05/2018 na página do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 

(www.unoeste.br/mestrado/ciencia-animal) 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Maiores informações sobre o presente edital podem ser encaminhadas para o e-mail: 

cienciaanimal@unoeste.br. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Colegiado do Curso do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, seguindo as 

Normas Gerais e Operacionais da Concessão de Bolsas do PNPD/CAPES, conforme 

Portaria 086/2013 de 03/07/2013, reserva-se o direito de resolver casos omissos não 

previstos neste edital, não cabendo recursos de espécie alguma.  



 
 

ANEXO 1 

Formulário de Inscrição no Processo de Seleção de Bolsista 

PNPD/CAPES/UNOESTE 

 

1- Dados pessoais: 

Nome: 

Data de nascimento: 

CPF:  

RG: 

Naturalidade (país/estado): 

 

2- Endereço completo para correspondência: 

- E.mail:  

 

3- Formação acadêmica: 

- Graduação (curso e instituição) 

- Mestrado (curso e instituição) 

- Doutorado (curso e instituição) 

 

4- Atuação profissional (três últimas atividades remuneradas) 

- Instituição: 

- Cargo ou função: 

- Período: 

 

5- Modalidade na qual se enquadra de acordo com item 2 da chamada: 

(  ) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; 

(   ) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

(  )  docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa desde que afastados da instituição de 

origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa. 

 



 
 

6- Área em que desenvolverá as atividades:  

(  ) Doenças Parasitárias, Infecciosas e Zoonoses 

(  ) Clínica Médica e Reprodução Animal 

(  ) Agressão Tecidual e Celular, Imunidade e Nutrição  

 

7- Termo de Concordância 

Eu, ____________________________________________________ declaro que o 

preenchimento deste formulário é de minha inteira responsabilidade e que estou de 

acordo com as normas e procedimentos estabelecidos neste processo de seleção, em 

acordo com a Portaria CAPES 086/2013. 

 

Local, data e assinatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

Processo de Avaliação e Seleção de Bolsista  

PNPD/CAPES/UNOESTE 

 

Avaliação Curricular 

PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS peso 

1. Em periódico do estrato A1, A2 e B1 da área de M.V. da CAPES 8 

2. Em periódico do estrato B2, B3 e B4 da área de M.V. da CAPES 6 

3. Em periódico do estrato A1, A2 e B1 de outra área da CAPES 4 

4. Em periódico do estrato B2, B3 e B4 de outra área da CAPES 3 

4. Em periódico sem inserção no Qualis CAPES, mas com Fator de Impacto JCR >0,8 3 

PUBLICAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS peso 

1. Resumos em eventos científicos internacionais com apresentação oral 4 

2. Resumos em eventos científicos internacionais 3 

3. Resumos em eventos científicos nacionais com apresentação oral 2 

4. Resumos em eventos científicos nacionais 1 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS E CAPÍTULOS peso 

1. Livro (edição e organização) com ISBN 4 

2. Capítulo de livro  com ISBN 2 

total 

 
  ESTÁGIOS E TREINAMENTOS SUPERVIOSINADOS peso 

1. Instituições no Exterior 4 

2. Instituições no Brasil 2 

AULAS, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS pontos 

1. Aulas em curso de extensão (como convidado) 1 

2. Aulas em curso superior de graduação ( como convidado) 1 

3. Aulas em pós-graduação (como convidado) 1 

4. Palestra proferida em evento científico nacional 1 

5. Conferências e Mesas Redondas 1 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS pontos 

1. Na condição de integrante da Comissão Organizadora 1 

2. Na condição de colaborador 0,5 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO pontos 

1. Na condição de integrante da Comissão Organizadora 2 

2. Na condição de colaborador 1 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO OUVINTE pontos 

1. Participação em evento internacional 3 

2. Participação em evento nacional 2 

3. Participação em eventos regionais 1 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR pontos 

1. minicuros, oficinas e treinamentos 0,5 

2. Treinamento com bolsa 1 

PRODUÇÃO TÉCNICA pontos 

1. Protótipos, processos, produtos e patentes 8 

PRÊMIAÇÕES, DISTINÇÕES E MENÇÕES HONROSAS pontos 

1. premiações, distinções e menções honrosas internacionais 3 

2. premiações, distinções e menções honrosas nacionais 2 

ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES E TREINAMENTOS pontos 

1. Estágios em Instituições de ensino/pesquisa internacionais 2 

2. Estágios em Instituições de ensino/pesquisa nacionais 1 

 

 


