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EDITAL DE CHAMADA – EDITAL MEC/CAPES Nº 029/2010  
Seleção pública de propostas de projetos de pesquisa voltados ao 
Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação 
de Recém-Doutores – PRODOC 

 
 
 
O Programa de Pós-graduação em Agronomia da Universidade Estadual de Maringá, 
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, na forma deste edital. 
 
 
1. OBJETIVOS:  
O presente edital tem o objetivo de atender ao item 5 do quesito 5.1 do Edital 
PRODOC (EDITAL MEC/CAPES Nº 029/2010- Seleção pública de propostas de 
projetos de pesquisa voltados ao Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a 
Participação de Recém-Doutores – PRODOC). O PRODOC abrange duas 
modalidades de apoio para os projetos aprovados: 
 
a) concessão de 1 (uma) bolsa de pós-doutorado por projeto, no valor de R$ 3.300,00 

(três mil e trezentos reais) por mês, paga ao bolsista diretamente pela CAPES, 
durante o período de execução do projeto; 

b) repasse de recurso de custeio, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais, ao 
Coordenador do Projeto, para ser aplicado nas atividades do bolsista. 

 
 
2. REQUISITOS DO CANDIDATO À BOLSA: 
 

O candidato a ser incluído no projeto aprovado e a ser beneficiado com a bolsa do 
PRODOC deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do 

projeto; 
d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto e ao programa de pós-graduação 

(40 horas/semana); 
e) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
f) não ter vínculo empregatício; 
g) não ser aposentado ou encontrar-se em situação equiparada; 
h) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos. Em caso de diploma 

obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de 
validação, conforme dispositivo legal; 

i) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes; 
j) ter sido aprovado pela Comissão de Pós-Graduação para desenvolver atividades 

acadêmicas no âmbito do projeto apoiado; 
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k) não ter, preferencialmente, realizado o doutorado na mesma instituição a que se 
vincula o programa de pós-graduação responsável pelo projeto de cuja execução 
participará; 

l) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua 
candidatura pela CAPES. 

 
3. PROJETO A SER DESENVOLVIDO:  
 
O presente estudo tem por objetivo identificar marcadores moleculares e correlacioná-
los para mapeamento e construção de mapas genéticos 
 
4. REQUISITOS:  
 
Conhecimento: 

1-  Melhoramento genético e técnicas de biotecnologia aplicadas ao 
melhoramento genético do feijoeiro comum visando resistência a doenças; 

2- Ter publicado pelo menos dois artigos relacionados à área específica do 
conhecimento. 

 
 
5. DOCUMENTOS:   
Os (as) interessados (as) devem enviar os seguintes documentos: 
a) CV Lattes atualizado (www.cnpq.br); 
b) cópia do 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 capítulos de livros); 
e) cópia do RG; CPF; TITULO DE ELEITOR. 
 
6. CRONOGRAMA:  
Inscrição - apresentação de documentos: até 06/06/2011 
Divulgação do(a) candidato(a) selecionado(a): 15/06/2011 
 
 
7. ENDEREÇO: 
Universidade Estadual de Maringá 
Programa de Pós-graduação em Agronomias 
Av. Colombo, 5790 
87020-900 – Maringá-PR 
 

P U B L I Q U E  -  S E 

Maringá, 06 de junho de 2011. 

Prof. Dr. CÁSSIO ANTONIO TORMENA  
 -  Coordenador - 

 


