
  

 
 

GABINETE DA REITORIA 
Caixa Postal 07    

CEP 96.400-970       BAGÉ/RS 

Telefone: 53 3247 4549      Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br  
 

 

EDITAL N.º 166/2010 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

“ESPECIALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL” 

 

 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso da competência 

que lhe foi delegada pela Portaria nº 164, de 30 de janeiro de 2008, do Ministério da 

Educação, publicada no Diário Oficial da União do dia 31 de janeiro de 2008, no exercício 

da reitoria, torna público o processo de seleção dos candidatos ao curso de Pós-Graduação, 

lato sensu, em “Especialização em Produção Animal” nos termos estabelecidos neste edital: 

 

I – DO CURSO 

1. Objetivo do Curso: O objetivo do curso é capacitar profissionais, buscando 

proporcionar a profissionalização da produção pecuária, fundamentada no conhecimento 

crítico de diferentes metodologias que visam o incremento da produtividade e utilização de 

métodos de criação animal que reduzam o impacto ao meio ambiente. 

2. Público Alvo: Profissionais graduados preferencialmente nas áreas de Ciências Agrárias 

(Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros Agrônomos, Agrícolas, Florestais e de 

Alimentos, Tecnólogos em Agronegócios e Agroindústria) e Ciências Biológicas. 

 

II - DA INSCRIÇÃO 

1. Período - De 22 de dezembro de 2010 a 25 de fevereiro de 2011.  

2. Local - Secretaria Acadêmica da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 

Campus Dom Pedrito.  

3. Forma de inscrição: As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por portador de 

procuração do candidato. 

4. Documentos a serem apresentados: 

a) Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I);  

b) Documento de identificação pessoal com foto;  

c) Currículo lattes/vitae (CR) documentado. 

d) Na entrevista (E) serão solicitados os documentos originais comprobatórios para 

autenticação do currículo lattes/vitae. 
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5. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção caso a sua 

respectiva documentação não esteja de acordo com a requerida neste edital. 

 

Notas: 

1) A responsabilidade pela entrega da documentação completa é exclusiva do candidato. 

Os documentos não serão revisados no ato da inscrição; 

2) A autenticidade da documentação entregue é de responsabilidade do candidato, 

devendo ser comprovada no momento da efetivação da entrevista; 

3) Em caso de diploma de instituição estrangeira, os documentos devem ter visto do 

consulado brasileiro no país de origem e ser traduzido por tradutor juramentado (exceto o 

obtido em países do MERCOSUL e os versados em língua espanhola ou inglesa). 

 

III - DA SELEÇÃO 

1. O processo seletivo será conduzido pela Comissão de Curso da UNIPAMPA / Campus 

Dom Pedrito. 

2. Etapas do Processo Seletivo 

a) Eliminatória: Análise de Currículo lattes/vitae (CR). Será classificado o candidato 

que obtiver nota igual ou superior a 6,0. 

b) Classificatória e eliminatória: Entrevista. 

3. Pontuação Final do Processo: A pontuação final (PF) na seleção será alcançada pela 

soma das seguintes notas: (CR + E) / 2 = PF 

 

Será selecionado o candidato que obtiver nota igual ou superior à 6,0. 

 

IV DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Os candidatos classificados na Análise de Currículo serão chamados para a Entrevista.  

A listagem dos classificados será publicada na secretaria da UNIPAMPA / Campus Dom 

Pedrito e no site http://porteiras.unipampa.edu.br/dompedrito/. 

Serão eliminados do processo seletivo aqueles candidatos que se ausentarem de qualquer 

etapa deste processo ou que deixarem de apresentar algum documento requerido na 

inscrição.  
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Tabela de pontos para Análise do Currículo lattes/vitae 

  Discriminação Pontuação 

1 Graduação na área de Ciências Agrárias 10,0 

2 Graduação na área de Ciências Biológicas 7,0 

3 Graduação em qualquer área do conhecimento 5,0 

4 Atuação profissional relacionada à Produção Animal 2,5 

5 Produção bibliográfica voltada às áreas de Ciências Agrárias e Biológicas. até 5,0  

6 

Apresentação de trabalhos (Comunicação, Conferência ou palestra e Congresso) 

relacionados às Ciências Agrárias e Biológicas. até 4,0 

7 

Participação em eventos (Congressos, Seminários, Simpósios, Oficinas, Encontros) 

relacionados às Ciências Agrárias e Biológicas.   

8 

Participação em Cursos de curta duração relacionados à área de Ciências Agrárias e 

Biológicas. até 2,0 

 

2. Critérios de Desempate:  

Serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

1º)  Graduação na área de Ciências Agrárias; 

2º)  Graduação na área das Ciências Biológicas; 

3º)  Tempo da experiência profissional na área de Produção Animal; 

4º)  Candidato que tiver maior idade. 

 

V - DAS VAGAS 

1. Serão disponibilizadas 30 vagas. 

2. Aqueles candidatos e aprovados e não selecionados comporão a listagem de suplentes. 

 

VI - DA MATRÍCULA 

1. Terão direito à matrícula os candidatos aprovados dentro do número de vagas 

disponíveis. 

2. Período de matrícula: De 07 à 11/03/2011. 

3. Local: Secretaria Acadêmica da UNIPAMPA Campus Dom Pedrito. 

4. Forma de matrícula: pessoalmente ou por meio de procuração. 

5. Documentos Necessários:  

a) Fotocópias do Título Eleitoral e Comprovantes de votação na última eleição (2 

turnos) ou comprovante de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Regional 

Eleitoral, autenticadas ou acompanhadas dos originais; 

b) Fotocópia do Certificado de quitação com o Serviço Militar autenticada ou 

acompanhada do original; 
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c) diploma de graduação ou atestado original de conclusão de curso de Instituição 

de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

 

VI - DATAS IMPORTANTES 

1. Período de inscrições: De 22 de dezembro de 2010 a 25 de fevereiro de 2011 

2. Datas das etapas do processo seletivo: Seleção, entrevistas e divulgação dos 

selecionados até 04 de março de 2011 

3. Divulgação de Resultados Parciais e forma de divulgação: 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pgpa/ 

4. Divulgação de Resultados Finais e forma de divulgação:  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pgpa/ 

5. Data da Matrícula: De 07 à 11/03/2011 

6. Data de Previsão do Início do Curso: 11/03/2011 

 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Deverá ser publicada uma listagem de suplentes a serem chamados, caso ocorra alguma 

desistência de candidatos aprovados que não efetivarem a matrícula. 

2. O candidato tem 48 horas após a publicação dos candidatos selecionados para recorrer à 

Reitoria da UNIPAMPA sobre os resultados.  

3. Adendos ou alterações nesse edital, sempre que necessário, serão publicados na página 

eletrônica da Universidade, www.unipampa.edu.br. 

4. Após a seleção, os candidatos não selecionados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da divulgação do resultado, para retirar as cópias dos documentos junto à Secretaria 

Acadêmica do Campus Dom Pedrito.  

5. As demais informações podem ser obtidas na Secretaria do Curso, situada na Rua 21 de 

abril, 80, Bairro São Gregório, Dom Pedrito, RS, CEP 96450-000 ou pelo telefone (53) 

3243-9539, nos mesmos horários de inscrição para a seleção do Curso ou no endereço 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pgpa/ 

 

Bagé, 21 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

                                                     Norberto Hoppen 
                                                                     Vice-Reitor pro tempore no exercício da Reitoria 

 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pgpa/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/pgpa/
http://www.unipampa.edu.br/
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA Nº_________ 

Curso de Especialização (Pós-Graduação lato sensu) em Produção Animal 

Campus Dom Pedrito 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome Completo:___________________________________________________________ 

CPF:__________________________  RG: __________________________ UF:________ 

Data de Exped.:_______________ 

Titulo de Eleitor:________________ Zona:_____ Seção:_____ Data de Exped.:_________ 

Data de Nascimento:_____________________________ 

Nacionalidade:_______________________________ 

Natural de: _____________________________________Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

Estado Civil: Solteiro (  )  Casado (  )  Divorciado (  )  Viúvo (  )  Outros (  ) 

Endereço Residencial:_______________________________________________________ 

Bairro:_______________________Cidade:______________________________ UF:____ 

CEP: _______________ 

Fone:  

Residencial ________________________________ 

Celular____________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA GRADUAÇÃO 

Nome do Curso:____________________________________________________________ 

Inicio:__________________________________ 

Conclusão:______________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Cidade:______________________________________________ UF:_________________ 

Profissão Atual:____________________________________________________________ 
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Área de concentração de interesse:  

(  ) Produção de ruminantes (  ) Produção de não-ruminantes 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Formulário de inscrição preenchido disponível no local de inscrição; fotocópia autenticada 

do diploma de graduação em cursos compreendidos pela área de Ciências Agrárias, de 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; fotocópia da certidão de nascimento 

ou casamento, da carteira de identidade, do CPF e do título eleitoral; duas fotos 3x4 

recentes; currículo lattes/vitae documentado. 

Na entrevista serão solicitados os documentos originais comprobatórios para autenticação 

do Currículo lattes/vitae. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 


