
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) 
Edital de Seleção de Bolsista

1. Disposiçóes preliminares
A Unidade Regional Sudeste da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) torna 
pública a abertura de inscrições para atuação como bolsista na Epamig.

2. Vagas
Será  ofertada  1  vaga  de  Bolsa  de  Desenvolvimento  em  Ciência, Tecnologia  e  Inovação  –  II 
(BDCTI — II) para atuar no projeto de pesquisa " Desenvolvimento de novas cultivares e tecnologias 
inovadoras para a produção sustentável de grãos em Minas Gerais. ", coordenado pela pesquisadora 
Aurinelza  Batista  Teixeira  Condé.  O  plano  de trabalho do bolsista será supervisionado pela 
pesquisador José Mauro Valente Paes.

3. Valor e duração da bolsa
A bolsa será de R$ 2.800,00 reais e terá duração de até 48 meses.

4. Cronograma
Atividade Periodo

Prazo de inscrição dos candidatos 23 e 24/02/2023
Avaliação da 1ª etapa 27/02/2023
Divulgação do resultado da 1º etapa 28/02/2023
Entrevista com os candidatos (2º etapa) 01/03/2023
Divulgação do resultado da 2º etapa 02/03/2023

5. Inscrições
5.1 Período: 23 e 24/02/2023
5 2 Local: enviar a documentação exigida para o e-mail aurinelza@epamig.br 

6. Documentos exigidos.
6.1 Diploma de mestrado na área de Ciências Agrárias ou 6 anos de efetiva experiência em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou inovação relacionadas com as atividades do projeto.
6.2 Carta  de  intenções  contendo  breve  apresentação  da  formação  acadêmica  e  experiências 
adquiridas de acordo com os requisitos exigidos no item 7;
6.3 Currículo Lattes atualizado;
6.4 Histórico;
6.5 Comprovante de residência;
6.6 Documento de identidade;
6.7 CPF

7. Requisitos do candidato(a):

7.1 Ter experiência na implantação, condução e avaliação de ensaios de cmapo e casa de 
vegetação;
7.2. Ter conhecimento na área de Ciências agrárias com grãos em geral, mas especialmente com arroz, 
feijão, soja e milho;
7.3. Ter experiencia em análise de dados de experimentos simples e fatoriais;
7.3 Ter disponibilidade para viagens e residir em Lambari — MG;
7.4 Ter disponibilidade de 40 horas semanais para dedicação às atividades, em horários
definidos junto ao  supervisor;
7.5. Nâo possuir vínculo empregatício ou acúmulo de bolsas no periodo de desenvolvimento do 
projeto;
7.6 Possuir, até o início do período de bolsa, conta corrente ativa, no nome e CPF do bolsista
beneficiário, no Banco do Brasil, para viabilizar implantação da bolsa;
7.7 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto pelo     
supervisor;

8. Vedações
8.1 Não  serão  aceitos  como  bolsistas,  os  conjuges,  companheiros ou  parentes, em  linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, do coordenador do projeto 
que a bolsa esteja vinculada e/ou do supervisor do bolsista bem como de ocupantes de cargos 
de direção superior da Epamig.

mailto:aurinelza@epamig.br


9. Processo seletivo
9.1 O processo seletivo ficará a cargo do coordenador/supervisor  do projeto e contará com 2 
etapas e de acordo com os seguintes critérios estabelecidos pelo coordenador/supervisor:
- A 1º etapa terá o valor de 50% e serâo avaliados os seguintes itens
- Currículo Lattes: será avaliada a produção cientifica, a experiência e as atividades do
aluno - peso de 25% da nota;
-  Anàlise da Carta de lntenções: serão avaliados a formaçăo, interesse, qualificações, 
habilidades, conhecimentos e experièncias do candidato - peso de 25% da nota.
9.2  A primeira etapa terá caráter classificatório e eliminatório e serão selecionados até 3  (três) 
candidatos para a próxima etapa.
9.3 A 2ª etapa terá o valor de 50%;
- Entrevista: será avaliada a experiência do candidato em relaçâo â participaçăo em projetos de 
pesquisa e/ou extensào, conhecimento sobre a àrea do projeto e disponibilidade de tempo para 
atender as atividades do projeto.
- A entrevista será online (via google meet) ou presencial, a combinar com o coordenador.
- O link e horário da entrevista serão encaminhados para o e-mail do candidato até o dia 28/02/2023
9.4.A segunda etapa terá caráter classificatório.

Critérios de avaliação da entrevista:

Item de avaliação Pontuação 
Máxima

Capacidade de expor de maneira clara, objetiva e consistente as ideias, 
conhecimentos e motivação para trabalhar com projetos na 
Epamig 20
Conhecimento em Ciéncias Agrárias 15
Conhecimento sobre organização, condução e avaliação de 
experimentos 15
Pontuação total máxima 50

10 Resultados
10.1 Os  resultados  da  1º  etapa  do  processo  seletivo  serâo  enviados  por  e-mail  aos 
candidatos para o endereço fornecido no momento da inscrição e serão divulgados no mural da 
recepção da EPAMIG Sul em Lavras, conforme data estabelecida no Cronograma.
10.2 Os  resultados  da  2º  etapa  do  processo  seletivo,  contendo  a  listagem  dos  nomes 
aprovados, por ordem de classificaçâo, seráo enviados por e-mail aos candidatos, para o endereço 
fornecido no momento da inscrição, e serăo divulgados no mural da recepçâo da EPAMIG Sul 
em Lavras, conforme data estabelecida no Cronograma
10.3 Em  caso  de  empate  seráo  considerados  os  seguintes  critérios:  maior  nota  na  entrevista, 
maior nota no currículo lattes, maior nota na carta de apresentaçâo. Permanecendo o empate, serä 
observado o critério de idade mais elevada (dia, mes e ano).
10.4 O  presente  processo  seletivo  terá  validade  de  6  meses  e,  em  caso  de  desistència  do  1º 
colocado, o 2º lugar será chamado e assim sucessivamente.
10.5 O candidato aprovado no processo seletivo irá pleitear a bolsa BDCTI-II  de acordo com a 
liberação do recurso pela Fapemig no projeto aprovado.
10.6 A efetivaçâo e início da bolsa estão condicionados à aprovaçăo da fonte fìnanciadora da 
bolsa.

11 Disposiçöes finais
11.1 A entrega da documentaçăo é responsabilidade do candidato.
11.2 A bolsa BDCTI-II não gerará qualquer vínculo empregatício entre o bolsista e a EPAMIG.
11.3 O  pagamento  das  bolsas  dependerá  da  disponibilizaçâo  dos recursos  financeiros  pela 
fonte financiadora
11.4 O bolsista poderá ser desligado de sua funçăo, a qualquer tempo, nos seguintes casos: 
a) por solicitação do coordenador, justifìcado por escrito. b) por solicitaçâo do prôprio bolsista, 
por escrito.
11.5 Os casos omissos serão apreciados pelo coordenador e supervisor do projeto.
11.6 Outras informaşöes podem ser obtidas pelo telefone: (35) 3821-6244 e  e-mail: 
aurinelza@epamig.br



Lavras, 17 de fevereiro de 2023

_____________________________________
Aurinelza Batista Teixeira Condé

Coordenadora do projeto
Pesquisadora — EPAMIG Sul

__________________________________________
                     José Mauro Valente Paes - Supervisor do bolsista

                 Pesquisador — EPAMIG Sudeste
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