
CENTRAL ANALÍTICA
DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU (LCACCO)

EDITAL Nº001/2021/LCACCO, PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA -

APOIO TÉCNICO EDITAL FAPEMIG -BDCTI – NÍVEL IV

O comitê gestor do Laboratório da Central Analítica do Campus Centro Oeste

Dona Lindu, torna público o presente Edital para seleção de candidatos para o

preenchimento de uma (1) vaga para bolsista por 12 meses junto ao edital.

1. DA FINALIDADE
Conceder bolsa na modalidade de “Bolsa de Desenvolvimento em Ciência,
Tecnologia e Inovação (BDCTI)”- nível IV para 1 (um) profissional graduado

em farmácia, química, bioquímica ou áreas afins.

2. DA DURAÇÃO DO PROJETO E DO PAGAMENTO DA BOLSAS:
A bolsa BDCTI terá duração de 12 (doze) meses. À critério do comitê gestor da

Central Analítica a bolsa poderá ser renovada ou será realizado outro edital

para nova seleção. A remuneração mensal de acordo com os valores fixados

na planilha da FAPEMIG para BDCTI – Nível IV.

3. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
a) Coordenar as atividades de uso e de manutenção dos equipamentos da

Central Analítica (CA): cromatógrafo a líquido de alta eficiência (HPLC),

cromatógrafo a gás (CG), espectrômetro de massas (MS), cromatógrafo a

líquido acoplado a espectrômetro de massas (LC-MS/MS), cromatógrafo a

gás acoplado a detector de massas (CG-MS/MS), citômetro de fluxo,

ultracentrífuga, liofilizador e outros dependendo da demanda.

b) Treinar alunos de iniciação científica, mestrado e de doutorado no uso

responsável destes equipamentos;

c) Organizar as compras de reagentes e materiais de uso na CA de acordo

com o calendário de compras da UFSJ;

d) Fazer o controle de estoque e os relatórios técnicos dos reagentes

controlados pelo Exército e Polícia Federal;

e) Garantir a limpeza e a qualidade de funcionamento adequado dos

equipamentos;

f) Garantir o cumprimento das normas de utilização e de conduta da CA;
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g) Elaborar os procedimentos operacionais padrão (POP) de uso e

manutenção dos equipamentos da CA;

h) Realizar o descarte adequado dos resíduos provenientes dos

equipamentos da CA, em consonância com as regras de biossegurança e

sustentabilidade;

i) Participar de reuniões com os membros da equipe;

j) Demonstrar proatividade e competência relacionadas às tarefas

desempenhadas no ambiente de trabalho.

4. DAS INSCRIÇÕES:

Art. 1º- O edital será lançado em 02 de agosto de 2021 na página do Programa

de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas.

(https://ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php).

Art. 2º- As inscrições serão realizadas no período de 09 à 11 de agosto de
2021.

Art. 3º- As inscrições deverão ser realizadas até às vinte três horas e
cinquenta e nove minutos (23h59min) no horário de Brasília, do dia 11 de
agosto de 2021, exclusivamente pelo e-mail: lcacco.selecao@gmail.com, no

qual o candidato deverá escrever no assunto da mensagem eletrônica o seu

nome por extenso.

Art. 4º- Todos os formulários para inscrição se encontram na homepage do

Programa, http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php. Esses

documentos exigidos na inscrição, conforme Art. 5°, deverão ser digitalizados e

anexados à mensagem eletrônica (e-mail). Os documentos devem ser

anexados e não enviados por compartilhamento “em nuvem – Dropbox, Google

Drive, entre outros”. Os documentos não serão conferidos no ato do

recebimento. A ausência de qualquer documento exigido é de total

responsabilidade do candidato, e implicará na sua desclassificação.

Art. 5º - Documentos exigidos para inscrição:

1. Formulário de inscrição (Anexo I) preenchido, assinado e digitalizado.

Contendo documentos pessoais digitalizados. Registro Geral (RG), Cadastro

pessoa Física (CPF), título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça

https://ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php
mailto:lcacco.selecao@gmail.com
http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php
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Eleitoral, no caso de brasileiros; Diploma ou Certidão de Conclusão de Curso

de Graduação (obrigatório) e Mestrado (opcional) emitidos pela Instituição onde

o título foi obtido;

2. Formulário para pontuação do Currículo Lattes (Anexo II),

(http://lattes.cnpq.br), devidamente documentado com cópias digitalizadas em

formato PDF. Os títulos e atividades citados no Lattes deverão ser relacionados

no Anexo II na mesma ordem e anexadas em arquivo único para pontuação. O

documento que estiver fora da ordem, bem como, as atividades e títulos sem

comprovação não serão avaliados.

Obs.: Na falta ou indisponibilidade da emissão do Currículo Lattes, enviar outro

modelo semelhante citando apenas os itens constantes no anexo II e que

forem enviadas as cópias digitalizadas.

A divulgação das inscrições deferidas ocorrerá no dia 12 de agosto 2021, na
página do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas.

(https://ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php).

5 – DOS CANDIDATOS:
Poderão se inscrever candidatos graduados em cursos da área das Ciências

da Saúde, Ciências Biológicas, Bioquímica, Biotecnologia e Química,

portadores de diploma de nível superior – graduação, de duração plena,

emitido por instituições oficiais e reconhecidas pelo Ministério da Educação

(MEC).

Os candidatos devem ainda atender aos seguintes critérios:

a) não ser beneficiário de qualquer outra bolsa;

b) não ter vínculo empregatício;

c) dedicar-se 40 (quarenta) horas semanais às atividades desenvolvidas às
atividades elencadas no Item 3 deste edital;

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RECURSOS

http://lattes.cnpq.br
https://ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php
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Art. 6º- Os pedidos de inscrição serão previamente analisados pela Comissão

de Seleção do EDITAL Nº001/2021/LCACCO, para a verificação do

cumprimento dos requisitos.

Art. 7º- A homologação das inscrições pela Comissão de Seleção do EDITAL
Nº001/2021/LCACCO será publicada na homepage do PPGCF campus

Centro-Oeste (http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php.) no dia 12
de agosto de 2021.

Parágrafo único - O candidato que tiver a inscrição indeferida poderá recorrer

da decisão, por meio de requerimento, assinado, dirigido à Comissão do

Processo Seletivo EDITAL Nº001/2021/LCACCO, até às 18h00 do dia 13 de
agosto de 2021, via e-mail (lcacco.selecao@gmail.com). A homologação final

das inscrições, após interposição de recursos, será divulgada no dia 16 de
agosto de 2021, caso haja alteração na homologação.

7. DO PROCESSO SELETIVO E JULGAMENTO DOS CANDIDATOS:

Art. 8º - A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão de Seleção do

EDITAL Nº001/2021/LCACCO. O processo ocorrerá no período de 17 a 18 de
agosto de 2021 e consistirá em duas etapas:

I. Avaliação do Currículo Lattes, devidamente atualizado na Plataforma Carlos

Chagas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) e assinado, considerando-se a história acadêmica e

profissional do candidato de acordo com o ANEXO II. Para esta etapa será

atribuída uma nota de zero (0,0) a dez (10,0). A maior pontuação no

Currículo Lattes será considerada como dez (10,0) e as demais serão

proporcionais a essa pontuação.

II. Entrevista com os candidatos, sendo que para esta etapa será atribuída

uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.

A entrevista ocorrerá em ambiente virtual. O link da plataforma para a

realização da entrevista será divulgado na homepage da coordenadoria do

PPGCF: http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php. Aos candidatos

caberá a responsabilidade de proverem previamente para si próprios, todas as

http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php
mailto:lcacco.selecao@gmail.com
http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php
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condições técnicas e de conexão com a Internet para que estejam preparados

para as suas defesas no dia e horário agendados para tal.

Art. 9º - A nota final (NF), para fins de classificação dos candidatos, será

calculada da seguinte forma: Soma simples das notas obtidas na análise de

currículo conforme Anexo II e entrevista, em ordem decrescente.

§ 1º Será selecionado aquele(a) candidato(a) que, pela ordem decrescente de

classificação, de acordo com a nota final, preencher a vaga oferecida por este

Edital.

§ 2º O candidato que não conseguir, no mínimo, nota final igual a doze (12)

será eliminado;

§ 3º O candidato poderá ser classificado, mas não selecionado, observando-se

o número de vagas disponibilizadas pelo do presente Edital.

§ 4º Se houver empate entre dois ou mais candidatos classificados na

somatória das duas etapas (Art. 9º, §1º) e, necessitando-se de um critério para

desempate será considerada a nota obtida na análise do currículo Lattes,

persistindo o empate, considerar-se-á como critério de classificação aquele

candidato de maior idade.

8. DO RESULTADO E RECURSOS

Art. 10º- A Comissão de Seleção EDITAL Nº001/2021/LCACCO divulgará o

resultado final incluindo as notas de cada etapa no dia 19 de agosto de 2021.
Todos os resultados serão divulgados na homepage da coordenadoria do

PPGCF: http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php.

Parágrafo único: O (A) candidato(a) poderá recorrer por meio de requerimento,

assinado, dirigido à Comissão do Processo Seletivo EDITAL
Nº001/2021/LCACCO, até às 12h00 do dia 20 de agosto de 2021, via e-mail

(lcacco.selecao@gmail.com). Os recursos serão julgados e divulgados até às

18h do dia 20 de agosto de 2021. Apenas o candidato terá direito às vistas

dos resultados de sua avaliação e das atas referentes ao Processo Seletivo.

Cópias e/ou reproduções de materiais produzidos (escritos ou não), pelo

próprio candidato ou por outros candidatos, não serão permitidas.

http://www.ufsj.edu.br/ppgcf/processos_seletivos.php
mailto:lcacco.selecao@gmail.com
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9. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Art. 11º- O resultado final, com a classificação dos candidatos, será

homologado pela Comissão de Seleção e publicado na homepage do

Programa do campus Centro-Oeste, dia 20 de agosto de 2021.

10. DA INÍCIO DA BOLSA

Art. 12º- Terá direito à Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e
Inovação (BDCTI)”- nível IV o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a)

para a vaga estabelecida neste Edital.

Art. 13º- A implantação da bolsa para o(a) candidato(a) selecionado(a) será

feita pela coordenadoria da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em

Ciências Farmacêuticas,

§ 1º Em caso de desistência da bolsa será feita a convocação dos(as)

candidatos(as) aprovados(as), considerando-se a ordem de classificação.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º- A implantação da bolsa para o(a) candidato(a) implica o conhecimento

e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

Art. 15º- Será excluído do processo seletivo o(a) candidato(a) que:

I. Faltar ou chegar após o horário estipulado para o início de qualquer

etapa do processo seletivo;

II. Apresentar comportamento considerado incompatível com a lisura do

certame, a critério exclusivo da Comissão de Seleção.

Art. 16º - O Processo Seletivo só terá validade de 12 meses, podendo ser

prorrogado a critério do comitê gestor por mais um período.

Art. 17º- As alterações relativas a datas e horários de realização das provas,

conteúdo programático, peso e pontuação serão divulgadas pela homepage do

Programa.
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Art. 18º - Ao inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e

aceita as normas estabelecidas neste edital;

Art. 19º- Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão

do Processo Seletivo EDITAL Nº001/2021/LCACCO.

Prof. Dr. José Augusto Perez Villar
Coordenador do CACCO
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EDITAL Nº001/2021/LCACCO, PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA -
APOIO TÉCNICO EDITAL FAPEMIG -BDCTI – NÍVEL IV

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO:

CPF: NACIONALIDADE:

IDENTIDADE: ÓRGÃO
EMISSOR:

UF: DATA EMISSÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA/AV) :

BAIRRO: CEP:

CIDADE: UF:

EMAIL: TELEFONE CONTATO
(RESIDENCIAL E CELULAR):

DECLARAÇÃO: Declaro que este formulário de inscrição contém informações

completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados pelo EDITAL
Nº001/2021/LCACCO, PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA - APOIO
TÉCNICO EDITAL FAPEMIG -BDCTI – NÍVEL IV para avaliar-me e

comprometo-me a cumprir os regulamentos do LCACCO.

Divinópolis, _____ de ____________ de 2021:

___________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II
EDITAL Nº001/2021/LCACCO, PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA –

APOIO TÉCNICO EDITAL FAPEMIG -BDCTI – NÍVEL IV

ITENS PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO Lattes (0 a 10 pontos)

NOME DO CANDIDATO:
Item Pontuação

individual
Anexo nº Pontuação

1. Produção Técnico-Científica (máximo 6,0 pontos)
1Fator de impacto = JCR
1.1 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto maior ou igual a 3,0 (como primeiro autor ou autor para
correspondência).

2,0 cada

1.2 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto maior1 ou igual a 3,0 (como co-autor).

1,5 cada

1.3 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto1 de 1,8 a 2,999 (como primeiro autor ou autor para
correspondência)

1,7 cada

1.4 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto1 de 1,8 a 2,999 (como co-autor)

1,2 cada

1.5 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto1 de 1,0 a 1,799 (como primeiro autor ou autor para
correspondência)

1,3 cada

1.6 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto1 de 1,0 a 1,799 (como co-autor)

0,9 cada

1.7 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto1 de 0,1 a 0,999 (como primeiro autor ou autor para
correspondência)

1,0 cada

1.8 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em periódico com
fator de impacto1 de 0,1 a 0,999 (como co-autor)

0,5 cada

1.9 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em revistas indexadas
sem fator de impacto1 (como primeiro autor ou autor para correspondência)

0,5 cada

1.10 Artigo científico publicado (ou aceito para publicação) em revistas
indexadas sem fator de impacto1 (como co-autor)

0,2 cada

1.11 Artigo completo publicado em anais de evento científico
Internacional ou nacional (como primeiro autor ou autor
para correspondência)

0,4 cada

1.12 Resumo publicado em anais de evento científico nacional ou
internacional (limitado a 10 resumos)

0,2 cada

1.13 Coordenação de evento científico nacional ou internacional 0,5 cada
1.14 Coordenação de evento científico regional 0,3 cada
1.15 Participação em comissão organizadora de evento científico
nacional ou internacional

0,3 cada

1.16 Participação em comissão organizadora de evento científico Regional 0,2 cada

1.17 Palestra, conferência proferida, apresentação de trabalho
ou membro de mesa redonda em evento científico nacional/ internacional

0,2 cada

1.18 Palestra, conferência proferida, apresentação de trabalho
ou membro de mesa redonda em evento científico regional

0,1 cada

1.19 Bolsista de iniciação científica 0,3 por ano
1.20 Bolsista PET ou de extensão 0,2 por ano
1.21 Iniciação científica voluntária ou PET 0,1 por ano
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1.22 Autoria de livro com ISBN (editora internacional) 1,0 cada
1.23 Autoria de livro com ISBN (editora nacional) 0,7 cada
1.24 Organizador/editor de livro com ISBN (editora internacional) 0,4 cada
1.25 Organizador/editor de livro com ISBN (editora nacional) 0,3 cada
1.26 Autoria de capítulo de livro com ISBN (editora internacional)
(como primeiro autor)

0,6 cada

1.27 Autoria de capítulo de livro com ISBN (editora internacional)
(como co-autor)

0,4 cada

1.28 Autoria de capítulo de livro com ISBN (editora nacional)
(como primeiro autor)

0,3 cada

1.29 Autoria de capítulo de livro com ISBN (editora nacional)
(como co-autor)

0,2 cada

1.30 Tradução de livro com ISBN 0,3 cada
1.31 Tradução de capítulo de livro com ISBN 0,2 cada
1.32 Licenciamento ou transferência de tecnologia com certificado
emitido por órgão competente

3,0 cada

1.33 Patentes concedidas com certificado emitido em órgão competente 2,5 cada
1.34 Patentes depositadas com certificado emitido em órgão competente 1,5 cada
1.35 Registro de software com certificado emitido por órgão 1,5 cada
1.36 Assessoria, consultorias, perícia ou auditoria científica, técnica e/ou
administrativa certificadas por autoridade competente (limitado a 10)

0,1 por
assessoria

1.37 Participação em cursos de curta duração de até 20h máximo
(limitado a 5 cursos)

0,1 por curso

1.38 Participação em cursos de curta duração com mais de 20h
(limitado a 5 cursos)

0,2 por curso

1.39 Participação em eventos técnico-científicos nacionais ou em outros países
(congressos ou e similares) com duração de 16h ou mais

0,1 por
evento

*SOMA ABSOLUTA 1:
SOMA 1: (MÁXIMO 6 PONTOS)
SOMA ABSOLUTA 2:
SOMA 2: (MÁXIMO 3,0 PONTOS)
3 Atividades administrativas e outras (1,0 ponto)

3.1 Coordenador de curso de graduação 0,5 por ano
3.2 Membro de conselho universitário, órgãos colegiados e comissões
permanentes

0,3 por
comissão

3.3 Participação em banca examinadora de defesa de trabalho de conclusão
de curso de Graduação, exceto orientador e co-orientador

0,2 por banca

SOMA ABSOLUTA 2:

NOTA TOTAL: (SOMA 1 + SOMA 2)
Observações: Caso no artigo fique demonstrado a aplicação de técnicas que
utilizem os equipamentos presentes na CACCO um bônus de 20% será
acrescido em cada artigo
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
NOTA FINAL
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ANEXO III
CRITÉRIOS E RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO ESCRITO

Candidato(a):

Data:
/ /2020

Avaliação sobre conhecimentos sobre os
equipamentos da Central analítica

Nota
obtida

Observação

1.centrífuga

2.cromatografia líquida

3. cromatografia gasosa

4. liofilizador

5. citômetro

6.materiais de consumo / descarte
materiais / biossegurança

7.organização de laboratório / fluxo de
trabalho

Soma:

Média (soma/7)

Obs.: Sem conhecimentos ou raso (0 – 5); conhecimentos básicos (6-7); conhecimentos
aprofundados (8-10)


