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PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-DOUTORADO  

 
 
 O Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias da Universidade 
Federal do Paraná está com as inscrições abertas para o processo seletivo, de 26 de 
outubro a 27 de novembro de 2020, para uma vaga de pós-doutorado no tema 
Implicações sociais da carne celular, em parceria com a ONG belga GAIA, Global Action 
in the Interest of Animals, sob orientação da Professora Carla Forte Maiolino Molento e 
coorientação do Professor Germano Glufke Reis, Escola de Administração, UFPR. 
 
1. O candidato selecionado receberá uma bolsa de 12 meses no valor bruto de U$ 800,00 
mensais. 
 
2. Inscrições devem ser realizadas até o dia 27 de novembro de 2020 através da ficha de 
inscrição online disponível no link Ficha de Inscrição 
 
3. REQUISITOS GERAIS: 
 
A. O candidato deve ter título de doutor obtido em programa validado pela CAPES e 
reconhecido pelo CNE/MEC, nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas. Nos casos de 
diplomas obtidos em instituições estrangeiras, eles serão analisados pelo Programa de 
Pós-graduação em Ciências Veterinárias;  
 
B. O candidato brasileiro deve ter currículo atualizado na plataforma Lattes do CNPq; o 
candidato estrangeiro deve apresentar currículo incluindo a lista de publicações de artigos 
científicos, compreensão de idiomas, patentes e outras informações relevantes; 
 
C. O candidato deve satisfazer uma das seguintes condições: 
 
1) Ser brasileiro ou estrangeiro morando no Brasil com visto, sem um contrato de 
trabalho; 
 
2) Ser estrangeiro morando fora do Brasil sem um contrato de trabalho; 
 
3) Ser professor ou pesquisador morando no Brasil com contrato de trabalho em 
Instituição de Ensino Superior ou Instituição de Pesquisa; 
 
§ 1º Candidato aprovado na condição C3 deve apresentar uma carta de liberação da sua 
instituição por período compatível com a duração da bolsa; 
 
 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 
Todos os arquivos devem estar em formato pdf e devem ser inseridos no sistema através 
da Ficha de Inscrição conforme indicação ao lado de cada item a seguir. 
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A. Formulário de inscrição preenchido (Anexo 1) (inserir em outros documentos conforme 
edital); 
 
B. Proposta de pesquisa sobre Implicações sociais da carne celular, de no máximo cinco 
páginas, escrita em inglês, incluindo a metodologia a ser utilizada. (inserir em projeto de 
pesquisa) 
 
C. Duas cartas de recomendação de professores ou pesquisadores com título de 
doutorado (Anexo 2); As cartas de recomendação devem ser enviadas pelo 
professor/pesquisador para o e-mail labea@ufpr.br com o assunto “Processo seletivo de 
pós-doutorado”. Cartas encaminhas diretamente pelo candidato não serão aceitas. 
 
D. Currículo Lattes ou, se estrangeiro, arquivo pdf com seu currículo; (inserir em currículo 
vitae conforme edital) 
 
E. Cópia do RG e do CPF para brasileiros ou da primeira página do passaporte para 
candidatos estrangeiros; (CPF e RG devem estar no mesmo arquivo pdf) 
 
F. Cópia do diploma de doutorado ou uma declaração de defesa concluída recentemente 
com a ata de defesa em anexo emitida pela instituição sede do trabalho de doutorado; 
 
G. Candidatos com contrato de trabalho devem anexar a carta de liberação assinada pelo 
empregador, citando período compatível com a duração da bolsa; (inserir em declaração 
de anuência e liberação de carga horária) 
 
 
5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
5.1 A lista de inscrições aprovadas será divulgada no dia 04 de dezembro de 2020.  
 
 
6. COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 O processo seletivo será coordenado pela Professora Carla Molento, sendo que as 
notas finais dos candidatos serão calculadas considerando as notas obtidas pela análise 
do currículo, da proposta de pesquisa e da entrevista. 
 
A. O currículo terá peso de 30%, a proposta de pesquisa 20% e a entrevista de 50% para 
a composição da nota.  
 
B. Para a pontuação do currículo, a Portaria no. 05/2018 do Programa de Pós-graduação 
em Ciências Veterinárias será utilizada, recebendo a maior pontuação a nota 10,0 e as 
outras pontuações notas proporcionais.  
 
C. O candidato com maior nota final será considerado aprovado.  
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7. ENTREVISTA 
 
A. As entrevistas ocorrerão nos dias 09 e 10 de dezembro de 2020.  
 
B. Os horários de entrevista serão divulgados no dia 07 de dezembro de 2020.  
 
C. As entrevistas serão realizadas à distância, por Skype. 
 
 
8. RESULTADO FINAL 
 
8.1 O resultado final do processo seletivo será liberado no dia 14 de dezembro de 2020, 
no site do Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias da UFPR.  
 
 
No caso de seleção de candidato estrangeiro, será necessária a apresentação do RNE 
para a implantação da bolsa.   
 
Quaisquer dúvidas devem ser direcionadas para labea@ufpr.br, identificando como 
assunto “Processo seletivo para pós-doutorado”. 
 
Casos omissos serão resolvidos pela professora responsável deste processo seletivo.  
 
 

 
Curitiba, 26 de outubro de 2020. 

 
 

 
Profa. Dra. Carla Forte Maiolino Molento 

Coordenadora 
Laboratório de Bem-estar Animal 
Universidade Federal do Paraná 

 
 

 
Coordenador 

 Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias 
Universidade Federal do Paraná 
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ANNEX I: APPLICATION FORM 

 
1. NAME: 
 
2. DATE OF BIRTH: ____/_____/____         3. NATIONALITY: 
 
4. SEX: (  )F (  )M 
 
 
5. ADDRESS: 
 
6. TELEPHONES 
6.1 Home:                            6.2 Office:                         6.3 Cellphone: 
 
7. E-MAIL ADDRESS: 
 
8. PERIOD OF LEAVE OF ABSENCE APPROVED BY THE HOME INSTITUTION 
(CONDITION C3, ACCORDING TO ITEM V, ORDINANCE NO 086, JULY 03, 2013 OF 
CAPES):  
 
OBSERVATIONS: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
I, ___________________________________, hereby present the necessary documents 
to apply for the selection process for the admission to the Postgraduate Program in 
Veterinary Sciences, Postdoctoral level in Animal Welfare & Alternatives to Animal Use, 
under the supervision of  Professor Carla Forte Maiolino Molento . 
 
 
       
 
Curitiba, _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
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Candidate signature 
 

ANNEX II: LETTER OF RECOMMENDATION 
 

Dear Professor/Researcher: 
We would like to count on your collaboration in order to provide us with the information below, which are 

confidential and will provide support for the selection process for admission to the Postgraduate Program in Veterinary 
Sciences. 
 
Candidate recommended to the Postdoctoral selection process 
Name: 
 
Information about the Professor/Researcher 
Name:  
Institution: 

A
d

d
re

s
s 

Street: 
Zip code: 
City/State/Country:  
Telephone:: 
E-mail address: 

 
Information about the candidate: 
 
1. I know the candidate since ____ / ______ as: 
 
      (  ) Student during undergraduate course. 
      (  ) Student during postgraduate course. 
      (  ) Other (specify):  
 
2. Activities in which I had contact with the candidate: 
 

(  ) Professor of the following classes/courses:  
    (  ) Supervisor in:  
     (  ) Other (specify):  
 
3. In comparison with other studens, I rate the candidate as follows:  
 
 (  ) Excellent  
     (  ) Superior 
    (  ) Good 

(  ) Average  
     (  ) Week 
 
4. On the development of the aforementioned activites, I had: 
  
      (  ) Excellent opportunity to observe his/her technical-scientific work 
      (  ) Good opportunity to observe his/her technical-scientific work 
      (  ) Little opportunity to observe his/her technical-scientific work 
      (  ) No opportunity to observe his/her technical-scientific work 
       . 
5. Candidate evaluation: choose the option related to each characteristic:  

Characteristics Excellent Great 
Very 
good 

Good 
Superior 
Average 

Average 
Inferior 

Average 
Not 

observed 
Basic knowledge in his/her field         
Use of research techniques in field         
Imagination and originality         
Motivation for advanced studies         
Maturity and emotional stability         
Capacity for individual work         
Capacity for group work         
Skills in oral expression         
Skills in written expression         
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Self-realization and independence         
 
 
 
6. In the space below, describe the potential and the skills of the candidate, seeking to demonstrate strengths 
and weaknesses in the intellectual/academic education of interest for the scientific career. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Place________________________________________Date_____/______/______ 
 
 
 
 

Professor/Researcher Signature 
 

 
This Recommendation Letter must be submitted in a sealed envelope to the address below by the person who provided 

the information, by the postal service or the candidate. 
 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias 
Setor de Ciências Agrárias – Câmpus I – UFPR 
Laboratório de Bem-estar Animal (LABEA) 
Aos cuidados da Professora Carla Forte Maiolino Molento 
Rua dos Funcionários, 1540 
CEP 80 035-050 – Cabral - Curitiba - Paraná – Brasil 


