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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR 

DA CAPES 
 
O Laboratório de Bem-estar Animal (LABEA) da Universidade Federal do Paraná informa 
que estarão abertas, no período de 07 de julho de 2017 a 20 de julho de 2017, inscrições 
para candidatura a 01 (uma) bolsa de estudo no exterior na modalidade Estágio Pós-
Doutoral, Edital 25/2014, Programa Ciências Forenses, Coordenadoria UFPR.  
 
1. O Estágio Pós-Doutoral terá duração máxima de 11 meses, com início a partir de janeiro 
de 2018 e término em novembro de 2018. Os procedimentos e prazos a serem seguidos 
para a implementação da bolsa de estudo, após a conclusão do processo seletivo, são os 
estabelecidos na Portaria nº 19, de 08 de fevereiro de 2011 pela Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI) da Capes, no âmbito dos Programas Estratégicos.  
 
2. Para a implementação da bolsa de estudo em janeiro de 2018, o (a) candidato (a) 
aprovado (a) no processo seletivo deverá providenciar todos os documentos necessários, 
conforme o estabelecido na Portaria nº 19, de 08 de fevereiro de 2011, bem como a 
responsabilidade de contatar a instituição parceira de destino, até agosto de 2017. 
 
3. Serão consideradas para avaliação as inscrições enviadas para o email 
carlamolento@ufpr.br, até o dia 20 de julho de 2017, às 23h59min. 
 
4. Requisitos do candidato: 
 
A. Ter nacionalidade brasileira; 
 
B. Ter diploma de doutorado, reconhecido na forma da legislação brasileira, obtido há 
menos de 8 (oito) anos, contados da data de indicação do candidato à Coordenação Geral 
de Programas Estratégicos (CGPE) da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB);  
 
C. Demonstrar atuação em atividade de interesse de projeto financiado por edital da CGPE 
– DPB.  
 
5. Documentos necessários: 
 
A. Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 
 
B. Proposta de Projeto de Pesquisa em inglês, com até uma página, envolvendo a 
aplicação de conceitos relacionados a ciência, a ética e/ou a legislação na área de bem-
estar e proteção animal em cenários de suspeita ou risco de maus-tratos contra animais; 
 
C. Duas cartas de recomendação de docentes ou pesquisadores com título de Doutor em 
áreas de conhecimento afins às do Programa (Anexo II); 
 
D. Informar o endereço eletrônico do currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 
 



 

                                                                      

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Laboratório de Bem-estar Animal (LABEA) 

carlamolento@ufpr.br 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Agrárias 

Laboratório de Bem-estar animal (LABEA)      
 

E. Cópia de Cadastro de Pessoa Física; 
 
F. Cópia do Diploma de Doutorado emitido por instituição avaliada pela CAPES, em cursos 
reconhecidos pelo CNE/MEC; 
 
5. A homologação das inscrições será divulgada aos candidatos, via email, no dia 24 de 
julho de 2017. 
 
6. O processo de seleção será realizado pela Coordenadora associada do projeto no 
âmbito da UFPR. Como critérios para seleção do (a) candidato (a) serão consideradas a 
nota do currículo, a proposta de projeto de pesquisa e uma entrevista, integralizadas em 
uma única nota final.  
 
A. A nota do currículo terá peso de 30% da nota final, a avaliação da proposta de projeto 
de pesquisa terá peso de 20% da nota final e a nota da entrevista terá peso de 50% da 
nota final. 
 
B. Para a pontuação dos currículos será utilizada a Norma Interna n° 4/2010 do Programa 
de Pós-graduação em Ciências Veterinárias da UFPR, sendo que a maior pontuação 
obtida será igualada à nota 10,0 e as demais pontuações terão notas proporcionais.  
 
C. Será considerado (a) aprovado (a) o (a) candidato (a) com a maior nota final. 
 
7. Entrevista 
 
A. As entrevistas ocorrerão no dia 31 de julho de 2017. 
 
B. Os horários das entrevistas serão divulgados aos candidatos, via email, no dia 25 de 
julho de 2017. 
 
C. O candidato que não puder comparecer à entrevista presencialmente poderá solicitar a 
entrevista via Skype. 
 
8. O resultado da seleção será divulgado aos candidatos, via email, no dia 1o de agosto de 
2017. 
 
9. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por contato via email: carlamolento@ufpr.br 
 
10. Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação da Coordenadora do Projeto 
no âmbito da UFPR. 

Curitiba, 07 de julho de 2017. 

 
Profa. Dra. Carla Forte Maiolino Molento 

Coordenadora associada do Projeto - A Medicina Veterinária Legal Aplicada à Perícia nos Crimes Contra a Fauna 
– UFPR 

Edital 25/2014 - CAPES 
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ANEXO I: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

1. NOME: 
 
2. NASCIMENTO: ____/_____/____          
 
3. SEXO: (  )F (  )M 
 
4. ENDEREÇO: 
 
5. TELEFONES 
5.1 Residencial:                        5.2 Comercial:                     5.3 Celular: 
 
6. E-MAIL: 
 
Eu, ___________________________________ venho pelo presente apresentar a 
documentação necessária para inscrição à seleção para o Estágio Pós-Doutoral no 
exterior, no âmbito do Projeto aprovado pela CAPES (Programa Ciências Forenses) sobre 
maus-tratos contra animais, sob orientação da professora Doutora Carla Forte Maiolino 
Molento. 
 
Nestes termos peço deferimento.  
 
       
 
Curitiba, _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO II: CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

Senhor(a) Professor(a)/Pesquisador(a): 
Gostaríamos de contar com a sua colaboração no sentido de nos fornecer as informações abaixo, de caráter 

confidencial, que servirão de subsídio no processo de seleção para Estágio Pós-Doutoral no exterior , no âmbito do 
Projeto aprovado pela CAPES (Programa Ciências Forenses). 

 
Candidato recomendado ao processo de seleção para Pós-doutorado 
Nome: 
 
Dados de quem recomenda 
Nome:  
Instituição: 

En
de

re
ço

 Rua: 
Bairro: 
CEP/Cidade/estado/país: 
Telefone: 
e_mail: 

 
Informações sobre o(a) candidato(a) 
 
1. Conheço o(a) candidato(a) desde ____ / ______ como: 
 
      (  ) Meu(minha) aluno(a) de Graduação. 
      (  ) Meu(minha) aluno(a) de Pós-Graduação. 
      (  ) Outro (especificar) :  
 
2. Atividades em que tive contato com o(a) candidato(a): 
 

(  ) Professor na(s) disciplina(s):  
    (  ) Professor Orientador em:  
     (  ) Outras (especificar): 
 
3. Em comparação com outros alunos, classifico o(a) candidato(a) como: 
 
 (  ) Excelente  
     (  ) Superior 
    (  ) Bom 

(  ) Médio  
     (  ) Fraco 
 
4. No desenvolvimento das atividades acima, tive: 
  
      (  ) Excelente oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico. 
      (  ) Boa oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico. 
      (  ) Pouca oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico. 
      (  ) Nenhuma oportunidade para observar seu trabalho técnico-científico. 
       . 
5. Avaliação do(a) candidato(a): assinalar o opção referente a cada característica 

Característica Excep- 
cional Ótimo Muito 

bom Bom Médio 
superior Médio Médio 

inferior 
Não 

observado 
Conhecimentos Fundamentais no seu campo         
Uso de técnicas de pesquisa no campo         
Imaginação e originalidade         
Motivação para estudos avançados         
Maturidade e estabilidade emocional         
Capacidade para trabalho individual         
Capacidade para trabalho em grupo         
Habilidade em expressão oral         
Habilidade em expressão escrita         
Auto-realização e independência         
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6. No espaço abaixo devem ser descritos o potencial e habilidades do(a) candidato(a), procurando demonstrar 
pontos fortes e fracos na formação intelectual/acadêmica de interesse para a carreira científica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Local________________________________________Data_____/______/______ 
 
 
 
 

Assinatura do Professor(a) / Pesquisador(a) 
 

 
Esta Carta de Referência deve ser remetida para o email carlamolento@ufpr.br até o dia 20 de julho de 2017. 

 


