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EDITAL Nº 17/2019 – PPZ 
 

RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSISTA E 
CADASTRO DE RESERVA DO PROGRAMA NACIONAL 
DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) PARA O 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 
DA UNIOESTE / CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON, NA LINHA DE PESQUISA “PRODUÇÃO E 
NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES”. 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, conforme 
Portaria nº 3729/2017-GRE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

Considerando o Ofício nº 05785-40/2014-CAPES/DPB/CEX de 28/11/2014, que 
comunicou a migração de 2 (duas) cotas de bolsas de Pós-Doutorado vinculadas ao projeto 
“Avaliação de subprodutos na agroindústria na alimentação animal”, para o Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia da Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon, a partir de 
Dezembro/2014; 

Considerando a Resolução nº 078/2016-CEPE, que aprovou as Normas Gerais 
para os Programas de Pós-Graduação da Unioeste; 

Considerando a Resolução nº 295/2017-CEPE, de 30/11/2017, que regulamenta o 
Pós-Doutorado da Unioeste; 

Considerando a Portaria CAPES nº 086/2013, de 03 de julho de 2013, que 
regulamenta o Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD; 

Considerando o Edital nº 11/2019-PPZ de 13/03/2019, que trata da abertura de 
inscrições para seleção de bolsista e cadastro de reserva do Programa Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD/CAPES) para o Programa de Pós-graduação em Zootecnia da Unioeste / 
Campus de Marechal Cândido Rondon, na Linha de Pesquisa “Produção e Nutrição de Não-
Ruminantes”; 

Considerando o Edital nº 16/2019-PPZ de 27/03/2019, que publicou a 
homologação das inscrições para seleção de bolsista e cadastro de reserva do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) para o Programa de Pós-graduação em 
Zootecnia da Unioeste / Campus de Marechal Cândido Rondon, na Linha de Pesquisa 
“Produção e Nutrição de Não-Ruminantes”; 

Considerando as defesas de projetos e a pontuação dos Currículos Lattes dos 
candidatos inscritos, ambas realizadas em 03/04/2019; 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
 

1. O resultado final da seleção de bolsista e cadastro de reserva do Programa Nacional de 
Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) para o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da 
Unioeste / Campus de Marechal Cândido Rondon, na Linha de Pesquisa “Produção e 
Nutrição de Não-Ruminantes”, referente ao processo de seleção de candidatos a 1 
(uma) Bolsa de Estudos PNPD/CAPES, conforme segue: 
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CANDIDATA CLASSIFICADA: Documento de 
Identificação 

Pontuação 
do Currículo 
Lattes (50%) 

Pontuação 
na defesa do 
projeto (50%) 

Pontuação 
Total 

1º Jomara Broch 1100413507/RS 49,0 45,0 94,0 

 
 

 

2. Fica convocada a candidata classificada em 1º lugar que deverá apresentar na 
Coordenação do PPZ até o dia 08 de abril de 2019, além dos documentos exigidos e já 
entregues para a inscrição para o presente processo seletivo elencados no item 1.3 do 
Edital nº 11/2019-PPZ, os seguintes documentos necessários para o cadastro da bolsista de 
pós-doutorado no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA da CAPES:  

a) Cópia do cartão bancário com os dados de Banco, Agência e Conta Corrente, 
para pagamento mensal da bolsa de estágio de pós-doutorado, paga 
diretamente pela CAPES; 

b) Termo de Compromisso exigido pela Portaria CAPES nº 086/2013 (Anexo 
II.a) com reconhecimento de firma de sua assinatura no referido Termo, o qual 
será elaborado e impresso pela Secretaria do PPZ cabendo à bolsista retirar o 
Termo antes de 08/04/2019, devendo a mesma apenas providenciar o 
reconhecimento de firma em Cartório no documento; 

c) Diploma ou documento oficial comprobatório de conclusão do Doutorado 
obtido em curso reconhecido pelo MEC/CAPES e respectivo Histórico Escolar do 
Doutorado concluído. 
 

 

3. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Unioeste, após o 
recebimento e análise da documentação exigida pela Resolução nº 295/2017-CEPE 
referente à pós-doutoranda, fará a chancela no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios – 
SCBA da CAPES para que o pagamento da bolsa de pós-doutorado seja efetivamente 
cadastrado em favor da candidata a partir de Abril/2019.  

4. Após a chancela no SCBA da CAPES pela PRPPG, a Coordenação do PPZ 
entrará em contato com a bolsista para que esta inicie imediatamente as atividades no 
Programa, sob a Supervisão do Prof. Dr. Ricardo Vianna Nunes, docente da Linha de 
Pesquisa “Produção e Nutrição de Não-Ruminantes”, conforme o cronograma entregue para 
a inscrição no processo de seleção. 

5. A bolsa de estudos de Estágio Pós-Doutoral PNPD/CAPES será concedida à 
candidata classificada em 1º lugar a partir de Abril/2019 por um período de 12 (doze) meses 
(Abril/2019 a Março/2020). O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais) 
mensais, regulamentada conforme Portaria CAPES nº 086/2013, que será paga ao bolsista 
diretamente pela CAPES. 

6. Após a divulgação deste resultado final da seleção, os candidatos (selecionados 
ou não) deverão comparecer à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias para retirar os documentos comprobatórios do Currículo 
Lattes entregues no ato da inscrição. Após este prazo, a documentação não retirada será 
inutilizada. Os demais documentos entregues pelos candidatos ficarão de posse da 
Coordenação do Programa. 
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7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia – Mestrado e Doutorado, da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
PUBLIQUE-SE. 

 

Marechal Cândido Rondon, 03 de abril de 2019. 

 

 


