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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

EDITAL PÓS-DOUTORADO VOLUNTÁRIO 001, DE 05 DE JUNHO DE 2017 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos – PPGCTA da UFVJM torna público que estão abertas as inscrições para seleção de 

05 (cinco) vagas para estágio pós-doutoral voluntário, para atuar em atividades de Pesquisa e 

Docência na linha/sublinha de pesquisa contemplada neste edital. 

 

1. Dos requisitos para inscrição e atribuições do bolsista 

1.1. Possuir título de doutor obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado pelo 

colegiado do PPGCTA. 

1.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico. 

1.3. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada. 

1.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

1.5. O candidato poderá se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto permanente; 

b) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício. 

1.6. O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura. 

1.7. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado e convocado 

pelo PPGCTA. 

1.8. À critério do supervisor, auxiliar no desenvolvimento de projetos ligados à linha de 

pesquisa para a qual foi selecionado por meio de supervisão e orientação de discentes de 

iniciação científica e mestrado. 

1.9. À critério do supervisor, colaborar em atividades de docência na graduação e pós-

graduação. 

1.10. Elaborar relatório de atividade anual para avaliação de desempenho pelo Colegiado do 

PPGCTA e encaminhar relatório final até 60 (sessenta) dias após encerramento do estágio 

voluntário pós-doutoral. 

 

2. Das inscrições: 

2.1. A inscrição do candidato deverá ser feita no período de 05 de junho a 13 de junho de 2017 

por meio do envio dos documentos previstos no item 2.3, via correio eletrônico para 
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(marcio.sc@ict.ufvjm.edu.br). A homologação da inscrição será comunicada aos candidatos via 

e-mail no dia 14 de junho de 2017. 

2.2. O candidato deverá se inscrever em somente uma das seguintes linhas / sublinha de 

pesquisa: 

a) Desenvolvimento de processos e produtos / Uso de tecnologias emergentes na conservação e 

qualidade de alimentos. Supervisionado pela Profa. Dra. Poliana Mendes de Souza. 

b) Desenvolvimento de processos e produtos / Produtos de panificação com frutos do cerrado. 

Supervisionado pelo Prof. Dr. Marcio Schmiele. 

c) Desenvolvimento de processos e produtos / Microencapsulação e secagem de produtos 

funcionais. Supervisionado pela Profa. Dra. Joyce Maria Gomes da Costa. 

d) Química, bioquímica, microbiologia e análise sensorial de alimentos / Produção de 

polissacarídeos microbianos em biorreator de bancada. Supervisionado pelo Prof. Dr. Gustavo 

Molina. (OBS. Início do pós-doutoramento previsto para setembro/2017). 

e) Química, bioquímica, microbiologia e análise sensorial de alimentos / Análises físico-

químicas e qualidade de alimentos e matérias-primas alimentares. Supervisionado pela Profa. 

Dra. Nísia Villela Dessimoni. 

2.3. Documentação necessária para a inscrição: 

a) Carta de intenção (até 1000 palavras), descrevendo a trajetória acadêmica, profissional e 

intelectual do (a) candidato (a), destacando as razões que o (a) qualificam para pleitear a vaga 

voluntária de pós-doutorado na linha/sublinha de pesquisa escolhida; 

b) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa de tese) obtido em 

Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; 

c) Cópia do Histórico Escolar da Pós-Graduação; 

d) Currículo Lattes atualizado, em formato PDF (Portable Document Format). No caso de 

candidato estrangeiro, o que determina o item 1.2; 

e) Anexo I preenchido pelo candidato; 

f) Cópia da carteira de identidade e do cadastro de pessoa física (CPF). No caso de candidato 

estrangeiro, cópia do passaporte. 

2.3.1. Toda a documentação deve ser enviada por meio eletrônico, em formato PDF (Portable 

Document Format), para marcio.sc@ict.ufvjm.edu.br 

 

3. Da Seleção do Candidato 

3.1. O processo seletivo dos candidatos será realizado pelo professor de cada linha/sublinha de 

pesquisa por meio da análise da documentação enviada considerando os seguintes parâmetros: 

a) Carta de intenção (peso - 20%). Avaliação da trajetória acadêmica, profissional e intelectual 

do (a) candidato (a), e o potencial de contribuição com a linha/sublinha de pesquisa escolhida; 
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b) Currículo (peso - 70%). Os critérios de avaliação e pontuação do currículo constam no Anexo 

I do presente edital e compõem a tabela de pontuação que deverá ser preenchida pelo (a) 

candidato (a) e apresentada no ato da inscrição, juntamente aos demais documentos exigidos; 

c) Entrevista com docente da linha/sublinha pretendida (30%). A entrevista ocorrerá no dia 19 

ou 20 de junho, em horário a ser informado no momento da homologação. 

 

4. Divulgação do resultado final e prazo para entrega de documentação  

4.1 O resultado final da seleção será divulgado na página do PPGCTA da UFVJM pelo 

endereço <http://site.ufvjm.edu.br/ppgcta/>, no dia 21 de junho 2017. 

4.2 O candidato deverá apresentar a documentação para registro até dia 23 de junho de 2017, na 

coordenação do PPGCTA – Campus JK do Instituto de Ciência e Tecnologia, no horário de 9 as 

12 horas. 

4.3 Documentação exigida (cópia simples acompanhado do original): 

a) Cópia do diploma de Doutorado (ou ata comprobatória da defesa de tese) obtido em 

Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; 

b) Cópia do Histórico Escolar da Pós-Graduação; 

c) Cópia da carteira de identidade e do cadastro de pessoa física (CPF). No caso de candidato 

estrangeiro, cópia do passaporte; 

d) Certidão de quitação eleitoral (disponível no site 

<http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>). 

 

5. Período de duração e remuneração 

O estágio pós-doutoral terá duração de doze meses, prorrogáveis por mais doze meses a critério 

do supervisor e após aprovação do colegiado local. Não há remuneração. 

 

6. Informações adicionais 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada podem ser obtidos 

diretamente com a Coordenação do PPGCTA/UFVJM (poliana.souza@ict.ufvjm.edu.br). 

 

7. Considerações Finais 

O Colegiado do PPGCTA/UFVJM reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

Profa. Dra. Poliana Mendes de Souza 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
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ANEXO I 

Ficha de inscrição e critérios de avaliação e pontuação do currículo (considerando os 

últimos 5 anos, exceto para registro de patente) 

Nome do candidato  

Linha de pesquisa  

Sublinha de pesquisa  

Atividade Pontos atribuídos 

por item 

Quantidade Pontuação 

parcial 

1. Atividades científicas 

1.1. Artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos especializados com corpo 

editorial na área de Ciência de Alimentos 

Fator de impacto ≥ 4,0 5,0   

Fator de impacto ≥3,0 e < 4,0 4,0   

Fator de impacto ≥2,0 e < 3,0 3,0   

Fator de impacto ≥1,0 e < 2,0 2,0   

Fator de impacto < 1,0 1,0   

1.2 Trabalhos publicados em anais de congressos 

Trabalho completo em evento internacional 1,0   

Trabalho completo em evento nacional 0,8   

Resumo expandido em evento internacional 0,8   

Resumo expandido em evento nacional 0,6   

Resumo simples em evento internacional 0,6   

Resumo simples em evento nacional 0,4   

1.3 Livros, capítulos de livros e patentes 

Autoria de livros na área de conhecimento do 

edital com ISBN 

8,0   

Autoria de capítulos de livros na área de 

conhecimento do edital com ISBN 

4,0   

Patente 10,0   

1.4 Projetos de pesquisa 

Coordenador de projeto de pesquisa 

aprovado em agência de fomento 

6,0   

Membro de equipe de projeto de pesquisa 

aprovado em agência de fomento 

2,0   

1.5 Avaliador ad hoc 

De publicações científicas indexadas 1,0   

De agências de fomento 1,0   

De eventos científicos 0,5   

2 Atuação profissional 

Atividade docente na pós-graduação Stricto 

sensu 

0,01 (por 

hora/aula) 

  

Atividade docente na graduação 0,005 (por 

hora/aula) 

  

Atividade docente na pós-graduação Latu 

sensu 

0,0075 (por 

hora/aula) 

  

Estágio em docência em programa de pós-

graduação Stricto sensu 

0,0025 (por 

hora/aula) 

  

Atuação na iniciativa pública e/ou privada 

correlatos à área do edital (exceto docência) 

0,5 (por ano)   
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3 Orientações 

Orientação de tese de doutorado 4,0   

Co-orientação de tese de doutorado 2,0   

Orientação de dissertação de mestrado 3,0   

Co-orientação de dissertação de mestrado 1,5   

Orientação de monografia 2,0   

Orientação de trabalho de conclusão de curso 1,0   

Orientação de iniciação científica 1,0   

4 Participação em bancas examinadoras 

Tese de doutorado 1,0   

Dissertação de mestrado 0,75   

Monografia 0,5   

Trabalho de conclusão de curso 0,25   

Total  

 


