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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória/ES – CEP: 29.040-090
biotecselecao2015@gmail.com 
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME COMPLETO:

CPF

R.G
ORGÃO EMISSOR
UF
DATA EMISSÃO
DATA NASCIMENTO
NACIONALIDADE
SEXO: (   ) Masculino   (   ) Feminino

ENDEREÇO:

CEP
CIDADE
UF
DDD
TEL.:

E-MAIL:

LINK DO CURRÍCULO LATTES:

	FORMAÇÃO ACADÊMICA
GRADUAÇÃO
NOME DO CURSO:

ANO CONCLUSÃO:
INSTITUIÇÃO:

PAÍS:
CIDADE
UF

PÓS-GRADUAÇÃO
NOME DO CURSO
NÍVEL
ANO CONCLUSÃO

INSTITUIÇÃO:

PÁIS
CIDADE
UF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Possui vínculo empregatício?
(  ) Sim  (  ) Não
Instituição:
Cargo:
Local/endereço:

(   ) *Não possuo vínculo empregatício ou bolsa e desejo candidatar-me a uma bolsa do curso.
*A seleção não implica compromisso de bolsa por parte do curso.
DECLARAÇÃO
DECLARO, que nesta ficha contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados pela Comissão de Seleção pela qual serei avaliado(a), que tenho conhecimento de que o curso exige do aluno dedicação integral, e que, em caso de aprovação neste processo seletivo e ingresso no curso, me comprometo a cumprir fielmente os regulamentos da Universidade e o regimento e normas internas do Programa no qual solicito minha admissão, assim como comprometo-me a permanecer em tempo integral na instituição onde realizarei o curso de Pós-Graduação.


Local                                    Data                            Nome do Candidato


DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA
O candidato aprovado no processo seletivo deverá comparecer na secretaria do PPGBiotec, nas datas indicadas neste edital, munido dos originais e cópias dos seguintes documentos:
- Documento de identidade com foto, válido no território nacional,
- CPF 
- Diploma de curso superior ou certificado de conclusão de curso superior emitido pela Pró-Reitoria de Graduação ou órgão similar;
- Histórico escolar;
- Documento de ciência das regras do PPGBiotec assinado durante a Reunião com a Coordenação no dia 23/02/2015.
- Documentos comprobatórios do currículo Lattes

Orientações de Preenchimento das Fichas de Inscrição e de Pontuação:

- Preencher corretamente todos os campos das fichas de inscrição e de pontuação. Caso o candidato não possua itens a serem pontuados, deverá preencher com o valor 0 (zero). 
- Após preencher as fichas de inscrição e de pontuação, salve em um único arquivo com o seu nome (Nome do Candidato.doc) e envie anexo à mensagem para o e-mail: biotecselecao2015@gmail.com 
- Após o recebimento da mensagem e estando as fichas de inscrição e de pontuação preenchidas corretamente (Anexos I e II), o PPGBiotec responderá confirmando a inscrição na seleção.
- Caso não receba a confirmação da sua inscrição até o dia 22/01/2015 às 12h00min, entrar em contato com a Secretaria do PPGBiotec pessoalmente para apresentar o e-mail enviado com data até o dia 20/01/2015.
- Os modelos das fichas de inscrição e de pontuação são padronizados e não poderão ser alterados. Serão recusadas inscrições que não estejam dentro do padrão exigido neste processo seletivo.

ATENÇÃO: todas as informações sobre o processo seletivo do PPGBiotec, ocorrerão somente através do e-mail específico deste processo seletivo ou pessoalmente na secretaria do PPGBiotec.
Informações
Coordenação do PPGBiotec
Centro de Ciências da Saúde/UFES 
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
Av. Maruípe, s/n, Campus Maruípe – Prédio da Biotecnologia – 2º andar 
biotecselecao2015@gmail.com





ANEXO II

FICHA DE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO
ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES
Artigos Publicados em Periódicos Indexados no Qualis CAPES da área de Biotecnologia*
Quantidade
**Total
Qualis A ou com fator de impacto acima de 3,2 (Peso: 5.0)


Qualis B1 e B2 ou com fator de impacto entre 1,4 e 3,2 (Peso: 2.0)


Qualis B3 e B4 ou com fator de impacto entre 0,1 e 1,4 ou Cadastrado no Scielo (Peso: 1.0)


Qualis C ou com fator de impacto menor que 0,1 ou indexados sem fator de impacto (Peso: 0.5)


Apresentação de Trabalhos
Quantidade
**Total
Trabalhos apresentados em congressos regionais  (Peso: 0.25)


Trabalhos apresentados em congressos nacionais (Peso: 0.50)


Trabalhos apresentados em congressos internacionais (Peso: 1.0)


Estágios em Programas Institucionais
Quantidade
**Total
Iniciação científica (Peso: 2.0 para cada ano completo)


Iniciação tecnológica (Peso: 2.0 para cada ano completo)


Campo a ser Preenchido pela Comissão de Seleção:
Carta de Recomendação emitida e enviada pelo orientador do estágio ao PPGBiotec
Quantidade
**Total
Excelente (Peso: 5.0) 


Bom (Peso: 2.0)


Fraco (Peso: 0.5)


Não Recomendado (Peso: 0.0)



*http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam 
** Total = Quantidade x Peso

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
ATESTO, que todas as informações contidas nesta ficha, referente ao meu currículo Lattes são verdadeiras. Comprometo-me a entregar ao PPGBiotec, quando solicitado, toda a documentação comprobatória das informações aqui declaradas, sob pena de desclassificação no processo seletivo.


Local                                    Data                             Nome do Candidato


