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EDITAL N°002/2015 
Seleção de bolsas Mestrado referente à chamada pública No. 04/2015 da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Biologia das Relações Parasito-Hospedeiro (PPGBRPH) do Instituto de 
Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, em conformidade com o Item 7 da 
Chamada Pública N. 04/2015 da FAPEG, torna público o presente edital de classificação das propostas 
para obtenção de bolsas de mestrado: 
 
� Recebimento das propostas impressas: 09 a 14 de Abril de 2015 de 08:00 às 12:00 h.  
� Envio do resultado da seleção para a FAPEG: até 08 de Maio de 2015.  
� Documentos para inscrição:  
- Proposta impressa devidamente assinada pelo respectivo Orientador (formulário FAPEG) 
- Carta do Orientador segundo modelo encontrado na página : http://bioparasitohospedeiro.iptsp.ufg.br/ 
- CV lattes devidamente comprovado* (caso o candidato não possua estes documentos na secretaria do PPGBRPH) 
-Termo de compromisso para este Edital modelo encontrado na página : http://bioparasitohospedeiro.iptsp.ufg.br/ 
 

� Pré-seleção 
 

A pré-seleção visa atender os itens 3 e 7.1.3. da chamada pública No 04/2015 da FAPEG.“ ...caso exerça 

atividades profissionais, remuneradas ou não, estas devem ser compatíveis com o seu plano de trabalho 

e contribuir para a sua formação científica”. 

 
O proponente deverá trazer a Carta do Orientador preenchida e assinada pelo orientador e pelo proponente 
atestando se o plano de trabalho proposto é compatível com outras atividades profissionais do proponente. 
Caso estas atividades não sejam compatíveis, serão excluídas as propostas de proponentes que possuam 
tais vínculos empregatícios. Da mesma forma, o candidato que possuir um plano de trabalho incompatível 
com um vínculo empregatício e contrair este vínculo durante a vigência da bolsa, terá a bolsa cancelada de 
acordo com o item 10.9 da chamada pública No 03/2014 da FAPEG. 
 
� Critérios de Avaliação  
 
A. Relevância e mérito técnico-científico da proposta - Nota de 0 a 10 
B. Qualidade da proposta quanto ao seu potencial de gerar conhecimento relevante para fortalecer o 

desempenho científico, cultural e tecnológico do Estado de Goiás - Nota de 0 a 10 
C. Desempenho no processo de seleção ao PPGSS - Nota de 0 a 10 

Para avaliar o desempenho do aluno será considerado: 
1- Nota obtida na prova específica durante a seleção para ingresso no PPGBRPH (máximo 8 pontos) 
2- Nota obtida na prova de inglês durante a seleção para ingresso no PPGBRPH (máximo 2 pontos) 

D. Nota da avaliação do CV Lattes obtida na seleção para ingresso no PPGBRPH - Nota de 0 a 10 
 
*Os candidatos poderão permitir que seja analisado o currículo que foi entregue na secretaria do PPGBRPH para o 
processo seletivo de ingresso no Programa, caso este ainda esteja arquivado na secretaria do PPGBRPH. Caso 
contrário, é de responsabilidade de candidato entregar outra copia do Currículo devidamente comprovado.  

 
Nota final: média aritmética das notas A, B, C e D. Em caso de empate na pontuação final, será utilizada, 
como critério de desempate, a maior pontuação obtida nos critérios de A a D sucessivamente. 
 
Para evitar conflito de interesse os membros da Comissão de Bolsas não deverão participar da pontuação 
de seus próprios alunos.  
 



A classificação de todos os alunos será em ordem decrescente de sua pontuação, sendo indicadas 4 
(quatro) bolsas para mestrado para os primeiros classificados, bem como a lista de reserva. Toda a 
documentação será encaminhada em envelope lacrado à FAPEG. 
 
 
 
 

Goiânia, 05 de Março de 2015. 
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