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SELEÇÃO DE PARTICIPANTES DO PROJETO “MONITORAMENTO DAS 

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE REFERÊNCIA (SQRFB) DA FARMACOPEIA 

BRASILEIRA/ANVISA” 

 

 

O Coordenador do Projeto “MONITORAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE 

REFERÊNCIA (SQRFB) DA FARMACOPEIA BRASILEIRA/ANVISA” torna pública a 

abertura de inscrições para seleção de participantes do projeto. 

 

I. Pré-requisitos e carga horária semanal. 

Serão selecionados alunos de doutorado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, com experiência comprovada em métodos de 

análise química, cromatografia, métodos de preparo de amostras, métodos de análise por imagens 

digitais, validação de métodos analíticos e boas práticas de laboratório. A carga horária requerida 

é de 40 h semanais e poderá contar com o pagamento de bolsas de acordo com a disponibilidade 

de recursos financeiros.  As atividades serão desempenhadas de acordo com a disponibilidade de 

equipamentos e laboratórios, em acordo com as normas de Biossegurança estabelecidas pela 

UFSM com relação à epidemia de COVID-19. 

 

II. Inscrições: 

Os interessados deverão manifestar interesse e encaminhar os currículos no período de 21 a 

23 de julho de 2021 para o email juliano@ufsm.br, 

1. Curriculum Vitae resumido, de acordo com o modelo apresentado na 

Plataforma Lattes, deve ser enviado juntamente com o comprovante de matrícula no 

PPGCTA. 

 

III. Processo seletivo: 

O processo seletivo constará de 2 (duas) etapas, A (valor de 40%) ANÁLISE DO 

CURRÍCULO e ENTREVISTA (valor de 60%). Os critérios adotados  

encontram-se no anexo A e B. As entrevistas serão realizadas por 

videoconferência no dia 25/07, em horário a combinar por email, com duração 

máxima de 20 (vinte) minutos. Os candidatos que obtiverem nota igual ou maior 

que 7,0 serão classificados. 

 

IV. Recursos: 



Os pedidos de revisão em grau de recurso devem ser devidamente justificados e 

encaminhados ao Coordenador do Projeto em até 24 h da divulgação dos resultados. 

 

V. Início das atividades: 

Os candidatos classificados serão informados do início das atividades pelo 

Coordenador do projeto, respeitando-se as diretrizes de uso dos laboratórios vigentes 

na instituição e a demanda do projeto. 

  



ANEXO A 

Critérios para Entrevista 

 

 

CRITÉRIOS NOTA 

1. Interesse e motivação para o trabalho  2,5 

2. Adequação do perfil do candidato às atividades do projeto 2,5 

3.Objetivos e perspectiva do candidato  2,5 

4. Avaliação geral 2,5 

TOTAL 10,0 

 

  



ANEXO B 

Critérios da Análise de Curriculum Vitae  

 

CRITÉRIOS NOTA 

1. Experiência profissional  2,5 

2. Produção científica 2,5 

3. Produção tecnológica  2,5 

4. Participação em eventos 2,5 

TOTAL 10,0 

 

 


