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Jaboticabal, 01 de setembro de 2010 

 

 

EDITAL – PÓS-DOUTORADO FAPESP 

 

O Grupo de Pesquisa em Exigências Nutricionais do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Estadual Paulista – UNESP / Campus de Jaboticabal, 

sob coordenação do Prof. Dr. Kléber Tomás de Resende, estabelece critérios de 

seleção de bolsistas e leva ao conhecimento dos interessados que se encontram 

abertas as inscrições para seleção de um (01) bolsista pós-doutoral, vinculado ao 

Projeto Temático “Metabolismo, exigências nutricionais e características de 

carcaça de caprinos em fase de crescimento”, apoiado pela FAPESP, de acordo 

com as especificações abaixo: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ocorrer por e-mail (kresende@fcav.unesp.br), 

no período de 01/10/2010 a 15/11/2010. Todos os e-mails enviados terão o 

recebimento confirmado via resposta ao próprio e-mail. Os candidatos que por 

ventura não tiverem confirmação da inscrição entrem em contato (16 3209 2682) 

para os devidos esclarecimentos. 

 

2. DA VAGA 

 

O Departamento de Zootecnia oferece uma (01) vaga na área de 

Nutrição de Ruminantes. O bolsista deverá ter dedicação exclusiva e desenvolver 

trabalhos relacionados ao projeto temático, relacionado a este edital, e a formação 

de recursos humanos.  

 

3. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO À BOLSA 

 

O candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 
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a) ser brasileiro ou possuir visto de permanência no País; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais, se brasileiro; 

c) possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do 

projeto; 

d) dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto; 

e) não ter vínculo empregatício ou estatutário; 

f) não ser aposentado; 

g) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos. 

h) estar de posse do seu diploma de doutorado. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, o candidato selecionado deverá solicitar o reconhecimento 

de validação, conforme dispositivo legal; 

i) ter fluência na língua inglesa; 

j) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a 

sua candidatura pela FAPESP. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO 

 

No ato da inscrição por e-mail o candidato deverá apresentar: 

a) Solicitação e justificativa para a candidatura a bolsa; 

b) Currículo. 

Somente o candidato selecionado, quando da divulgação dos 

resultados, deverá apresentar documentação que comprove o currículo 

apresentado. 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

A seleção do bolsista será realizada por pré-seleção baseada no 

Currículo, em que os candidatos deverão apresentar comprovada experiência 

científica na área pretendida. Os currículos serão avaliados pelo grupo de pesquisa 

acima qualificado. Os candidatos pré-selecionados serão submetidos à entrevista 

pessoal a ser convocada e agendada. Serão considerados também os históricos 

escolares do Doutorado. 
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6. DO RESULTADO 

 

O resultado será enviado, por e-mail, para todos os candidatos 

inscritos e estará disponível no sitio (WWW.fcav.unesp.br) até o dia 10/12/2010. 

 

7. DA BOLSA 

 

O candidato selecionado e aprovado pela FAPESP receberá uma bolsa 

de pós-doutorado, com duração de até 24 meses, podendo ser prorrogada 

conforme normas da FAPESP. O valor da bolsa é de R$ 5.028,90, (cinco mil e 

vinte e oito reais e noventa centavos) por mês, paga diretamente na conta do 

bolsista. 

 

8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

O candidato selecionado deverá estar apto a iniciar as atividades 

relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua candidatura pela FAPESP e 

dedicar-se em tempo integral às atividades. 

 

 

Prof. Dr. Kléber Tomás de Resende 

Coordenador da Proposta: Temático FAPESP 2008/58351-5 

 


