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1 - Apresentação
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul receberá inscrições, no período de 29 de março a 05 de abril de
2018, para candidaturas a 01 (uma) bolsa de estudos em nível de pós-doutorado
vinculada ao Programa Nacional de Pós- Doutorado – PNPD/CAPES, regulamentada
pela Portaria 086/2013 da CAPES.
A bolsa terá valor a ser fixado e pago pela CAPES diretamente ao bolsista. A
bolsa tem duração de 12 (doze meses) podendo ser renovada anualmente até atingir o
limite máximo de 24 (vinte e quatro meses) mediante recomendação da Comissão de
Pós-Graduação do Programa.
Este edital terá validade de 12 (doze meses), podendo ser prorrogada por mais
12 (doze meses).
2 - Perfil do Candidato
1. Possuir título de Doutor(a), quando da implementação da bolsa, obtido em
cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de
diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser validado por instituição
de ensino brasileira;
2. Formação na área de saúde ou de humanas, com doutorado preferentemente
no campo da Saúde Coletiva (Medicina Preventiva, Saúde Pública, Medicina
Social ou afim);
3. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário,
sem vínculo empregatício;
4. Ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições
de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, devendo anexar
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível
com o prazo de vigência da bolsa;
5. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada.
3 - Inscrições
As inscrições serão efetuadas por e-mail, entre os dias 29 de março e 05 de
abril de 2018, mediante o envio da seguinte documentação, em formato digital e com
o Assunto: “EDITAL PNPD 01/ 2018”, para o endereço ppgsc@ufrgs.br, devendo
solicitar aviso de recebimento:
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2.
3.
4.

Formulário de inscrição (Anexo I deste Edital);
Diploma de doutorado;
Curriculum Vitae no formato Lattes;
Opção por um dos projetos listados abaixo, para vincular-se durante o PósDoutorado:
 Projeto 1
“Diversidades no território rural e o cuidado em saúde: apreensões de itinerários
terapêuticos em imagens"
Orientadora: Profa. Tatiana Engel Gerhardt
 Projeto 2
“Análise e avaliação das situações de violência no Estado do Rio Grande do Sul
segundo raça/cor, identidade de gênero e orientação sexual: contribuição para o
aprimoramento da vigilância em saúde de populações vulneráveis no SUS"
Orientador: Prof. Daniel de Oliveira Canavese
 Projeto 3
“Treinamento físico combinado e educação em saúde para idosos com
hipertensão arterial: um ensaio clínico randomizado e multicêntrico "
Orientador: Prof. Daniel Umpierre de Moraes
 Projeto 4
“Vigilância da criança exposta ao HIV no município de Porto Alegre:
contribuições para os casos de perda de seguimento e efeitos na
transmissão vertical”
Orientadora: Profa. Luciana Barcellos Teixeira

5. Plano de trabalho em que constem as seguintes atividades (Anexo 2):
5.1. Docência:
O plano deve conter a proposta de atividades docentes vinculadas a cada
uma das linhas de Pesquisa do PPG Saúde Coletiva: Saúde, Sociedade,
Educação e Humanidades; Epidemiologia e Métodos quantitativos em saúde
e, Politicas, Planejamento e Gestão em Saúde. Para cada atividade docente
a ser ministrada, o proponente deve apresentar planos de ensino onde deve
explicitar: carga horária, ementa, objetivos, conteúdo programático
estratégias de ensino-aprendizagem, estratégias de avaliação e referências;
5.2. Pesquisa (proposta de atividades);
5.3 Atividades Complementares (proposta de atividades).
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4 - Processo seletivo

O presente processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:
CRONOGRAMA
Período de inscrições
Homologação das inscrições e convocação
para entrevistas
Período de entrevistas
Resultado preliminar
Prazo para interposição de recursos
Resultado final após recursos

29 de março a 05 de
abril
06 de abril
09 a 11 de abril
12 de abril
até 13 de abril
16 de abril

Serão avaliados os seguintes aspectos:
Currículo documentado (peso 4)
Plano de trabalho (Peso 4)
Entrevista (Peso 2).
Currículo
 Graduação na área da saúde
 Pós-graduação concluída no campo da saúde coletiva
 Publicações nos últimos 5 anos conforme pontuação Qualis Capes
 Participação em projetos de pesquisa nos últimos 5 anos
 Orientações de Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e
Dissertação/Tese (PG) nos últimos 5 anos
 Atividades de ensino em graduação e pós-graduação nos últimos 5 anos
Plano de trabalho
 Atividades de ensino
 Atividades de pesquisa
 Atividades complementares
Entrevista
 Conhecimento sobre temas do âmbito do Programa
 Disponibilidade e comprometimento
 Experiência prévia
Entrevista

No resultado final, que inclui os quesitos currículo, plano de atividades e
entrevista, o candidato deverá obter nota mínima de 7,0 (sete) para ser considerado
aprovado. Será considerado aprovado o candidato que obtiver a maior nota na
concorrência, sendo os demais classificados considerados suplentes, por ordem de
classificação.
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No caso de empate, serão adotados os seguintes critérios: 1. maior pontuação
no currículo (quesito produção intelectual); 2. maior pontuação na avaliação do plano
de trabalho; 3. maior pontuação na entrevista.
O prazo para interposição de recursos é de 24 (vinte e quatro) horas após a
divulgação dos resultados, pelo e-mail supracitado.

Resultados
O resultado preliminar deste Edital será publicado no site do programa no dia
12/04/2018. A homologação e publicação final dos resultados será no dia 16/04/2018.

Porto Alegre, 28 de março de 2018.
Comissão de Seleção
Presidente da Comissão de Seleção
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EDITAL 01/2018 PNPD/CAPES
ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Identificação do Subprojeto
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGCOL)
Projeto Escolhido:____________________________________________________________
Coordenador do Projeto:_______________________________________________________
E-mail do coordenador do Projeto:________________________________________________
Identificação do candidato à bolsa
Nome completo:_____________________________________________ Sexo: F( ) M( )
E-mail:_______________________________________________________________________
Nacionalidade:___________________________________Data de Nascimento:

/

/

Telefone :_____________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vínculo empregatício: Sim ( ) Não ( )
Local:_______________________________________________________________________
Link do currículo Lattes:________________________________________________________
Observações:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ANEXO 2 PLANO DE ATIVIDADES

O Pós-Doutorando deverá desenvolver a cada semestre, pelo menos uma
atividade de ensino relacionada com cada uma das linhas de pesquisa do Programa:
Saúde, Sociedade, Educação e Humanidades; Epidemiologia e Métodos quantitativos
em saúde e, Politicas, Planejamento e Gestão em Saúde, além das atividades de
pesquisa relacionadas ao projeto conforme o seguinte plano:

Atividade 1
Apresentar planos de ensino para disciplinas nas linhas de pesquisas:

Linha Saúde, Educação, Sociedades e Humanidades
Linha Epidemiologia e Métodos quantitativos em saúde
Linha Políticas, planejamento e gestão

Atividade 2
Descrição: Elaborar proposta de como pode contribuir para o projeto de pesquisa
indicado pelo candidato.

Atividade 3
Descrição: Atividades Complementares
Proposta de atividade complementar: (descrever)

Rua São Manoel, 963, sala 107, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre-RS, Cep 90.620.110, Fone/Fax: (51) 33085200

