
EDITAL DE CHAMADA – PRODOC/ 2007 

 
O Programa de Pós-Graduação em Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, 
resolve estabelecer datas, critérios e procedimentos para 
a seleção de Bolsista do Programa de Apoio a Projetos 

Institucionais com a Participação de Recém-doutores 
(PRODOC) da Capes, na forma deste edital.  
 

 
1. OBJETIVOS: O presente edital tem o objetivo de atender ao item d do quesito 7.2 do 
Edital PRODOC (Edital de Convocação 01/2007) da Capes. O PRODOC abrange duas 
modalidades de apoio para os projetos aprovados:  
a) bolsa de pós-doutoramento, no valor mensal de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), 
paga ao bolsista diretamente pela Capes, para a participação de um recém-doutor durante o 
período de execução do projeto;  
b) auxílio financeiro no valor máximo anual de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser 
repassado ao coordenador do programa, para o custeio de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão referentes ao projeto apoiado.   
 

2. REQUISITOS: É exigido do candidato à bolsa do PRODOC atender os seguintes 
requisitos:  
a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;  
b) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 05 (cinco) anos.  
c) não ter, preferencialmente, realizado o doutorado supramencionado na mesma instituição 
a que se vincula o programa de pós-graduação responsável pelo projeto de cuja execução 
participará;  
d) não ter vínculo empregatício ou estatutário;  
e) não ser aposentado;  
f) ter sido aprovado pela Comissão de Pós-Graduação para desenvolver atividades 
acadêmicas no âmbito do projeto apoiado;  
g) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja este aprovado pela 
Capes; 
 h) dedicar-se integralmente às atividades do projeto;  
i) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza;  
j) ter seu currículo atualizado disponível no sistema Lattes (www.cnpq.br).  
 
3. PROJETO A SER DESENVOLVIDO 
Ampliação da Área de Biologia Molecular para Pesquisa e Formação de Recursos 
Humanos no Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária 
 
4. DOCUMENTOS: Os(as) interessados(as) devem enviar, os seguintes documentos: 
a. CV Lattes atualizado (www.cnpq.br); 
b. Cópia de diploma ou certificado de conclusão do doutorado; 
c. Cópia de artigo (publicado ou não) da tese de doutorado ou cópia da tese; 
d. Cópia da produção científica mais relevante (artigos, livros ou capítulo de livros); 
e. Cópia do CPF; 



f. Cópia da carteira de identidade. 
 
5. CRONOGRAMA: 
Apresentação de documentos: até 06/06/2008 
Divulgação dos candidatos selecionados para entrevista de seleção: até 09/06/2008 
Entrevistas de seleção: 11/06/2008 
Divulgação do(a) candidato(a) selecionado(a): 16/06/2008 
 
6. ENDEREÇO: 
Universidade Federal de Santa Maria 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária 
Hospital Veterinário – Prédio  97  
Cidade Universitária 
CEP: 97105-900 
Santa Maria, RS 
Email: bayard@biorep.ufsm.br / jf@biorep.ufsm.br 

 


