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EDITAL Nº 19/2022-PBQ - RETIFICADO 
 

PROCESSO SELETIVO  
  

PÓS-DOUTORADO 
 

 
O Programa de Pós-graduação em Bioquímica (PBQ), da Universidade Estadual de 

Maringá, torna público o processo de seleção de um Bolsista de Pós-doutorado para o 
Programa nos termos estabelecidos a seguir. 
 

I. TERMOS GERAIS 
 

O Processo Seletivo visa o preenchimento de 01 (uma) vaga de Bolsa de Pós-doutor 
concedida ao PBQ através do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) Pós-Doutorado Estratégico da CAPES - Apoio aos Programas de Pós-
Graduação Emergentes e em Consolidação (Edital 16/2022 CAPES). 

O bolsista selecionado ficará responsável pela execução dos métodos de biologia 
molecular para determinar a expressão gênica de proteínas e RNA. A bolsa terá 
duração de 24 meses. 
 
 

II. REQUISITOS DO BOLSISTA 
 

◆ Possuir grau de doutor em Bioquímica ou áreas correlatas, há no máximo 5 
anos, a contar da data da implementação da bolsa; 

◆ Possuir experiência com técnicas de biologia molecular para determinação da 
expressão gênica de proteínas e RNA comprovada por artigos científicos 
publicados em periódicos indexados; 

◆ Ter disponibilidade de dedicação exclusiva e integral ao projeto durante a vigência 
da bolsa. 

 
III. INSCRIÇÕES 

 
O período de inscrições é de 07 a 09 de novembro de 2022. A documentação exigida 

poderá ser entregue presencialmente, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Bioquímica (Bloco I-89, sala 22), das 8h às 12h e das 14h às 17h, ou enviada 
(digitalizada) para o e-mail: sec-pbq@uem.br. 

Serão aceitas apenas inscrições online que forem enviadas até as 23h:59min do dia 
09 de novembro de 2022, com a apresentação da seguinte documentação: 
 
a) Formulário de inscrição, conforme Anexo I deste Edital; 
b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
c) Fotocópia da Cédula de Identidade e C.P.F.; 
d) Fotocópia do Título de Eleitor e Documento Militar; 
e) 1 foto 3x4 (recente); 
f) Cópia do diploma de doutorado ou documento comprobatório de defesa de tese ou 
declaração oficial de provável defesa emitida pelo Programa de Pós-graduação; 
g) Currículo Lattes documentado. 
 

IV. SELEÇÃO 

mailto:sec-pbq@uem.br
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O processo de seleção será baseado na média simples das notas atribuídas à: 
–Entrevista, com valor máximo de 10,0; 
–Currículo conforme pontuação estabelecida no Anexo II. Para fins de pontuação do 
currículo, ao candidato com maior pontuação será atribuída a nota 10,0 e aos demais 
candidatos, a pontuação proporcional relativa à maior nota. 
 

V. CRONOGRAMA 
 

Inscrições: 07/11/2022 a 09/11/2022;  
Homologação das inscrições: 10/11/2022;  
Entrevistas: 16/11/2022; 
Divulgação do resultado: 17/11/2022;  
Início da bolsa: 2023 - data a ser definida pela CAPES. 
 
 
PUBLIQUE-SE 
 
 
Maringá, 04 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Lívia Bracht 
Coordenadora do PBQ 
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FOTO 3X4 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PÓS-DOUTORADO-PBQ 
 

       IDENTIFICAÇÃO 

NOME:  

CPF: 

RG: 

Estado civil: 

Data de nascimento: 

Nacionalidade: 

Cidade de Nascimento: 

Título de eleitor: 

Zona:                                          Seção:                          Estado: 

Documento Militar nº: 

Tipo: (   ) Reservista (   ) Dispensa de incorporação 

__________________________________________ 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO: 

INSTITUIÇÃO: 

ANO DE CONCLUSÃO:   

DATA DA COLAÇÃO DE GRAU:   

__________________________________________ 
ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL 

INSTITUIÇÃO/ EMPRESA: 

CARGO: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

RUA, AVENIDA: 

NÚMERO:                           COMPLEMENTO: 
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BAIRRO:                                            CEP:                                         CIDADE:                       UF:    

TELEFONE: (  )                                               RAMAL: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
 
RUA/AVENIDA: 

NÚMERO: 

COMPLEMENTO: 

BAIRRO: 

CEP: 

CIDADE: 

UF: 

TELEFONE: (  ) 

E-MAIL: 

________________________________ 
      ANEXAR A ESTA FICHA 
 
- Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- Fotocópia da Cédula de Identidade e C.P.F., 
- Fotocópia do Título de Eleitor e Documento Militar; 
- Fotocópia do diploma de doutorado ou documento comprobatório de defesa de tese ou 

declaração de provável defesa oficial emitida pelo Programa de Pós-graduação; 
- 1 foto 3x4 (recente); 
-      Currículo Lattes documentado (Anexo II Edital nº 019/2022-PBQ); 
________________________________ 

 
 
 
 

Declaro conhecer e aceitar as normas estabelecidas em edital para o processo 
seletivo de candidatos para o programa de PÓS-DOUTORADO em Bioquímica da Universidade 

Estadual de Maringá 
 

 
 
        Maringá,____/____/____                                                  _______________________________ 
                                                                                                             ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO II 

 
PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE PARA OS CANDIDATOS AO PÓS-
DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

  

I PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA 

  Pontuação  

 PRIMEIRO/ÚLTIMO 

AUTOR 

CO-AUTOR 

Publicação ou aceite em periódicos Qualis A1 e A2* 400 200 

Publicação ou aceite em periódicos Qualis B1* 300 150 

Publicação ou aceite em periódicos Qualis B2 e B3 * 200 100 

Publicação ou aceite em periódicos Qualis B4 e B5 * 100 50 

Publicação ou aceite em periódicos Qualis C ou sem 

classificação em áreas afim * 
 

50 

 

25 

Depósito de Patente  150 75 

Concessão de Patente  300 150 

Livro publicado com ISBN em áreas afins 400 200 

Capítulo de livro com ISBN em áreas afins (limitado a 3 

capítulos por livro) 

 

200 

 

100 

Trabalhos completos ou resumo expandido publicado em 

congressos, simpósios e similares (limitado a 10 a 

trabalhos) 

 

20 

 

10 

Resumo em congressos, simpósios e similares (limitado 

a 10 resumos) 

10 5 

Participação em congressos, simpósios e similares sem 

apresentação de trabalho 

4 

Minicursos ou palestras ministradas (limitado a 10 

palestras ou cursos) 

10 

Organização de eventos (membro da comissão) (limitado 

a 5 eventos) 

20 

Mobilidade acadêmica internacional (por semestre) 100 

Participação em projetos de pesquisa institucional 

regulamentado (por projeto) 

20 

Outras atividades acadêmicas e científicas 5 

  * Para efeito de pontuação sempre será considerado o último Qualis na área de Ciências Biológicas II (Bioquímica) 

divulgado pela Capes até o primeiro dia de inscrição. 
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II – ATIVIDADES DE DOCÊNCIA 

  Pontuação 

Docência em ensino superior 50/semestre 

Docência em ensino fundamental e médio 20/semestre 

Orientação de projetos de graduação (PIC, PIBIC, PIBITI, extensão e 

outros)** 

20/projeto 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (máximo de 

10 orientações)** 

10/orientação 

Orientação de Trabalho Final de Curso de Pós-graduação Lato sensu** 20/orientação 

Orientação de Monitoria (máximo 10 orientações) 5/orientação 

Titular em banca de Doutorado 5/banca 

Titular em banca de Mestrado 3/banca 

Titular em banca de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (não 

pontua o orientador) 

2/banca 

Atividades administrativas associadas à docência 5/semestre 

**para co-orientação computar metade dos pontos. 

III – OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (EXCETO DOCÊNCIA) 

  Pontuação 

Atividades profissionais na área (mínimo de 20 horas semanais) (por 

semestre) 

20 

 Para efeito de comprovação dos itens do currículo deverão ser anexados os seguintes 

documentos: 

 Artigos em periódicos: Cópia do artigo publicado ou cópia da carta de aceite definitiva com o 
manuscrito.  

Depósito de patente: Cópia do protocolo de depósito ou concessão junto ao INPI. 

Livros ou capítulo de livro: Cópia das páginas de rosto (com dados de indexação) e página de 
rosto do capítulo. 

 Trabalhos em congressos: Cópia dos anais do evento (página onde consta o trabalho) e cópia do 
certificado de participação e/ou apresentação. 

 Participação em bancas: Cópia de declaração de participação. 

 Palestra, minicurso ministrada ou organização de eventos: Cópia de declaração de participação 
assinado pelo coordenador do evento. 

Participação em projetos: Cópia de declaração emitida pelo órgão responsável ou cópia de 
certificado. 

 Atividade profissional na área: Cópia da carteira de trabalho ou cópia do contrato de trabalho. 

 Mobilidade acadêmica: Cópia de declaração de participação. 


