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EDITAL 21/2019 

PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO 

 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) 

 O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento da Universidade Católica 

de Pelotas (UCPel) estará aceitando no período de 14 de março de 2019 até a data limite de 15 

de março de 2019 a inscrição de candidato para preenchimento de duas bolsas do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES). A bolsa tem duração até março de 2020, sendo o 

valor mensal de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) 

 

1. PERFIL DO CANDIDATO: 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento visa pesquisadores que 

possam interagir com os temas institucionais já existentes tendo como base preferencialmente o 

ciclo gravídico puerperal focado na saúde das gestantes e impacto no desenvolvimento infantil, 

ou estudos de cunho biológico visando técnicas de Biologia Celular, Molecular ou Bioquímica, 

Espera-se que a inserção deste pesquisador especialista fortaleça e amplie a linha de pesquisa 

proposta e possibilite maior interação com grupos de pesquisas locais, nacionais e 

internacionais. 

 As metas a serem atingidas pelo candidato devem contemplar não só o fortalecimento e 

a implementação dessa linha de pesquisa mas, também, o bolsista deverá contribuir na formação 

de recursos humanos, incluindo colaboração e orientação de estudantes de Iniciação Científica, 

Mestrado e Doutorado. Enorme ênfase será dada na produção científica relevante traduzida em 

publicações em revistas internacionais de alto impacto, sendo esta, vinculada com estudantes de 

graduação e de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento. 

Como resultados a médio e longo prazo espera-se que as atividades desenvolvidas possam: (1) 

melhorar a capacitação de recursos humanos; (2) melhorar a produção científica do PPG, com 

ênfase nos temas do presente edital; (3) apresentação da produção científica em congressos 

nacionais e internacionais. 
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2. CONTRAPARTIDA 

 

 O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento, conceito 4 na avaliação da 

CAPES, localizado no Campus I da UCPel, conta com infraestrutura adequada para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa na área priorizada neste edital e a qual o candidato 

selecionado terá total acesso. 

 

3. REQUISITOS EXIGIDOS 

 

 Os candidatos devem atender os seguintes requisitos obrigatórios: 

 

I. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

II. Possuir título de Doutor obtido na área da Medicina I, ou Bioquímica, Genética, 

Biologia Celular e Molecular, Neurociências ou Biotecnologia. 

III. Ter obtido o Doutorado nos últimos cinco anos ou tese defendida na referida área até a 

implementação da bolsa em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC; preferencialmente na área do presente edital; 

IV. Apresentar projeto de Pesquisa com proposta de atividades na área citada acima, com as 

seguintes características [projeto deverá ter, no máximo, duas (2) páginas]: 

a. Caracterização do problema com plano de execução e metas a serem atingidas; 

b. Metodologia e estratégia de ação; 

c. Resultados e impactos esperados; 

V. Não ter vínculo empregatício ou estatutário (durante a vigência da bolsa); 

VI. Não ser aposentado; 

VII. Poder iniciar as atividades imediatamente após a seleção; 

VIII. Dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 

IX. Ter seu currículo atualizado disponível no sistema Lattes (CNPq). 

 

Além disso, será levado em consideração o seguinte critério para diferenciação do 

potencial e qualificação dos candidatos: 
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I – Produção científica em revistas internacionais e anais de congresso com enfoque nas áreas 

que contemplem o presente edital. 

 

4. INSCRIÇÕES 

 

 Os interessados deverão se inscrever na Secretaria do PPG em Saúde e Comportamento 

de 14 de março de 2019 até a data limite de 15 de março de 2019, até às 17h, na rua Gonçalves 

Chaves, 373 sala 411C, Pelotas/RS, CEP: 96015-560. As inscrições devem ser acompanhadas 

dos seguintes documentos: 

a. Cópia da Carteira de Identidade (1 via); 

b. Cópia do CPF (1 via); 

c. Cópia do Diploma de Doutor (1 via) ou atestado que comprove o título ou ata de defesa 

até a data da implementação da bolsa/ 

d. Curriculum vitae no formato CNPq/Plataforma Lattes documentado; 

e. Carta manifestando e justificando o interesse pela bolsa; 

f. Projeto de pesquisa; 

 

5. SELEÇÃO 

 

 As inscrições dos candidatos serão homologadas com base na documentação requerida e 

nos requisitos constantes no Edital. O resultado da homologação será divulgado no dia 15 de 

março de 2019, na página do PPG em Saúde e Comportamento – UCPel. Depois da 

homologação das inscrições, a seleção será feita por uma comissão designada pela Coordenação 

do PPG e compreenderá os seguintes critérios: 

1. Análise do Curriculum vitae documentado, focando na qualidade da produção científica 

e sua vinculação com as áreas de concentração que atendam os objetivos descritos 

acima; 

2. Entrevista com a comissão de seleção, na qual o candidato deverá fazer a defesa do 

curriculum e do projeto proposto; 

3. Serão preferencialmente valorizadas atividades de pesquisa na área do presente Edital. 
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As entrevistas serão realizadas no dia 18 de março de 2019, no PPG em Saúde e 

Comportamento, UCPel. O cronograma dos horários será divulgado no dia 15 de março de 

2019, após as 17 horas. 

A divulgação do resultado será no dia 18 de março de 2019. 

 

Para mais informações: 

Secretaria do PPG em Saúde e Comportamento da UCPel 

Rua Gonçalves Chaves, 373, Sala 411C. 

Telefone: (53) 2128 8404 (das 9h às 12h30 e das 13h30 às 19h) 

 

 

Hiram Laranjeira de Almeida Junior 
Coordenador Interino do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento 


