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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 Rua: Aprígio Veloso, 882 - Bloco BQ – Bodocongó 

58.429-140 – Campina Grande – PB 

 
EDITAL PRPG 027/2013 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia – PPGZ 

Campus de Patos - PB 
 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DO PROGRAMA 

NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) 
 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia do 
CSTR/UFCG – Patos - PB, torna público aos interessados que estarão abertas as 
inscrições para o preenchimento de 01 (uma) bolsa do Programa Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD) da CAPES, obedecendo às seguintes disposições: 
 
1. REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA 
 
1.1 Os candidatos devem apresentar perfil técnico-científico compatível para atuar na 
linha de pesquisa Exigências Nutricionais e Avaliação de Alimentos para 
Ruminantes ou Manejo Produtivo dos Ruminantes. As atividades de pesquisa 
serão desenvolvidas nos laboratórios/setores vinculados ao Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia (PPGZ) da Universidade Federal de Campina Grande – 
Campus de Patos, situado na Av. Universitária, s/n, bairro Santa Cecília, CEP 58700-
970, Patos – PB. 
 
1.2 Os candidatos interessados em participar do processo de seleção deverão atender 
aos seguintes requisitos estabelecidos pela CAPES: 
 
a) ser brasileiro; ou ser estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, 
sem vínculo empregatício; ou ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo 
empregatício; 
 
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 programa e do projeto; 
 
e) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário); 
 
f) ter obtido o título de doutor em Zootecnia 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) não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 
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2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 
a) Uma carta de apresentação em que o candidato justifique seu interesse na linha de 
pesquisa; 
 
b) Currículo Lattes; 
 
c) Cópia de históricos escolares de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado); 
 
d) Diploma de Doutorado em Zootecnia 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 07 à 25 de outubro de 2013. 
A documentação deve ser enviada por email para o seguinte endereço 
copzoo@cstr.ufcg.edu.br (o assunto do e-mail deve indicar: Seleção PNPD 2013) ou 
entregue pessoalmente na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES VIA CORREIOS. 
 
4. SELEÇÃO 
 
 Os candidatos serão submetidos a processo de seleção nos dias 28 e 29 de 
outubro de 2013. A partir das 09:00 horas do dia 28 de outubro de 2013 terão inicio 
as entrevistas por ordem alfabética, na Sala de Aulas do PPGZ no CSTR/UFCG, 
Campus de Patos - PB. O candidato será avaliado por uma comissão formada por 03 
(três) Docentes do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, de acordo com os 
seguintes critérios: 
 
a) Projeto de Pesquisa linha de pesquisa Exigências Nutricionais e Avaliação de 
Alimentos para Ruminantes ou Manejo Produtivo dos Ruminantes - (Peso 4)  
 
b) Produção científica (artigos publicados em periódicos) na área do projeto, nos 
últimos 5 (cinco) anos - (Peso 3) 
 
c) Entrevista - (Peso 3) 
 
- O projeto deverá seguir as normas da ABNT e ser apresentado em espaço 1,5 
contendo entre 20 e 25 páginas. 
 
- A produção científica será avaliada levando-se em consideração o volume e a 
qualificação. 
 
- Os critérios para avaliação da entrevista serão a profundidade e o conhecimento do 
candidato sobre temas relacionados as linhas de pesquisa e ao projeto, clareza de 
objetivos e utilização de linguagem científica, domínio da literatura sobre o tema e 
capacidade de responder questionamentos. 
 
- Os casos omissos serão encaminhados e julgados pelo colegiado do 
PPGZ/CSTR/UFCG. 
 
5. Comissão de Avaliação: 
 Aderbal Marcos de Azevêdo Siva -  Presidente 
 Divan Soares da Silva 
 Bonifácio Benício de Souza 
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6. VALOR DA BOLSA 
 
 A bolsa de Pós-Doutorado possui valor atualizado de R$ 4.100,00 (quatro mil e 
cem reais) por mês, com vigência de 01 (um) ano, podendo ser renovada por até 5 
(cinco) anos. 
 
7. CONTATOS 
 
Programa de Pós-graduação em Zootecnia/CSTR/UFCG 
Av. Universitária S/Nº, Santa Cecília, Patos – PB, Brasil 
Caixa Postal: 61 
CEP: 58700-970. Fone: (83) 3511-3000 (Ramal 3043) 
E-mail: cozoo@cstr.ufcg.edu.br; 

 
Patos, 01 de outubro de 2013. 

 
 
 
 
 

Profª. Dra. Ana Célia Rodrigues Athayde 
Coordenadora do PPGZ 

mailto:cozoo@cstr.ufcg.edu.br

