
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS DA SAÚDE/UFOPA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA		
 

EDITAL PPGCSA/UFOPA 02/2021 – Chamada 

pública para a seleção de candidatos à bolsa de PÓS 

DOUTORADO 
 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE (PPGCSA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

OESTE DO PARÁ, torna público o edital para a seleção de candidatos à Bolsa 

de Pós Doutorado vinculada ao Projeto “Consolidação da pós-graduação em 

ciências da saúde com foco em biotecnologia e inovação terapêutica para 

atenção à saúde (PDPG-Ufopa)” do Edital CAPES n° 13/2020 – PDPG 

Amazônia Legal. 

 

1. SOBRE O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

O PPGCSA é um Programa de pós graduação stricto sensu aprovado pela CAPES - 

Área Medicina I, em 05/10/2018 e oferta o curso de Mestrado acadêmico em 

Ciências da Saúde. O curso funciona no Instituto de Saúde Coletiva, Campus 

Tapajós da UFOPA e abrange a linha de pesquisa “Inovação terapeutica para 

atenção à saúde”, com o foco inter/transdisciplinar integrando as ciências biológicas 

e saúde coletiva. 

 

2. DOS OBJETIVOS DA SELEÇÃO 

2.1 Implementar as cotas de bolsas de Pós Doutorado prevista no projeto Consolidação 

da pós-graduação em ciências da saúde com foco em biotecnologia e inovação 

terapêutica para atenção à saúde, e disponibilizadas pela CAPES Edital n° 13/2020 

– PDPG Amazônia Legal. 

 

3. DAS BOLSAS 

3.1. Serão oferecidas 02 (duas) bolsas de pós doutorado no valor mensal de 

R$4.100,00 (quatromilecemreais) durante o período de até 12 (doze) meses 
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para o desenvolvimento de planos de trabalhos nas seguintes temáticas: 1) 

Inovação e Implementação do Diagnóstico Molecular da COVID-19 e 

outras doenças infectocontagiosas; 2) Implantação de laboratório 

experimental para bioensaios em toxicologia com zebrafish. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1. São requisitos: 

a. Possuir, quando da implementação da bolsa, o título de doutor obtido em 

curso avaliado pela CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de 

diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado e aprovado 

pelo Comitê Gestor do Projeto PDPG/PPGCSA; 

b. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq ou, se 

estrangeiro, currículo utilizado em modelo similar ao da PlataformaLattes; 

c. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

d. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada 

a sua candidatura pela CAPES; 

e. Fixar residência em Santarém-PA, cidade sede do PPGCSA, em até 30 dias a contar 

da divulgação do resultado final; 

4.2. O candidato aprovado que mantenha vínculo empregatício deverá 

comprovar afastamento da sua instituição de origem durante o período de 

vigência da bolsa após a seleção, para que seja realizada a implementação da 

bolsa. 

 

5. DAS MODALIDADES E DURAÇÃO MÁXIMA DA BOLSA 

5.1. Para todos os candidatos a bolsa terá a vigência de 12 meses, a contar do mês da 

implementação no sistema SCBA-CAPES. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições devem ser realizadas via internet, mediante o envio da 

documentação descrita no item 6.2 deste edital para o endereço eletrônico 
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pgcsaude@gmail.com até 23h59 do último dia de inscrição, de acordo com o 

cronograma do edital. 

6.2. O candidato deverá encaminhar cópias digitalizadas dos seguintes documentos: 

a. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (Anexo I); 

b. Carta do futuro supervisor no programa referendando a candidatura e o interesse 

desta para as atividades didáticas e de pesquisa do PPGCSA (Anexo II). 

c. Comprovação do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo  

CNE/MEC.  

d. Currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo 

seguindo o modelo da plataforma Lattes; 

e. Ficha de pontuação do currículo devidamente preenchida (Anexo III) 

f. Carta de recomendação. 

6.3. Serão deferidos os pedidos de inscrição que atenderem às exigências deste 

Edital e que estiverem com a documentação completa. 

 

 

7. DA BANCA EXAMINADORA 

7.1. As candidaturas serão analisadas pela comissão designada para condução 

do processo.   

 

8. DO PROCESSO SELETIVO 

8.1. A seleção será feita com base na análise do curriculum  lattes do candidato 

e na entrevista; 

8.2. A análise do curriculum lattes será feita com base na produção comprovada 

dos últimos 5 anos (Anexo III) e terá pontuação máxima de 200 pontos; 

8.3. A entrevista será realizada pela comissão designada para condução do 

processo conforme ficha avaliativa (Anexo IV). 

 

9. DO RESULTADO FINAL 
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9.1. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota 

final, baseada na média aritmética dos itens da avaliação do currículo e 

entrevista, sendo que os primeiros colocados da linha temática escolhida serão 

selecionados para a concessão da bolsa. 

9.2. Ocorrendo empate, será admitido o candidato com doutorado há mais 

tempo; ainda persistindo o empate, será admitido o candidato de idade mais 

elevada. 

9.3. Caso não haja candidato aprovado para uma das linhas, a vaga será 

remanejada para a outra linha, obedecendo a ordem de classificação.  

9.4. O resultado final será divulgado no site do PPGCSA, conforme o 

cronograma. 

 

10. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do edital 18/03/2021 

Contestação do edital 19/03/2021 

Período de inscrição (via e-mail do programa) 19/03/2021 a 23/03/2021 

Homologação e divulgação das inscrições 24/03/2021 

Avaliação dos currículos pela comissão do edital 24/03/2021 

Divulgação do resultado preliminar na página do curso 25/03/2021 

Período de recursos - Etapa 1: análise de currículos 26/03/2021 

Divulgação do resultado - Etapa 1: após recurso 27/03/2021 

Etapa 2: Entrevista 29 e 30/03/2021 

Divulgação do resultado preliminar na página do curso 31/03/2021 

Período de recursos - Etapa 2: entrevista 01/04/2021 

Divulgação do resultado - Etapa 2 após recurso 02/04/2021 

Divulgação do Resultado Final 05/04/2021 

Período de recursos - Resultado final 06/04/2021 
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Divulgação do resultado final após recurso 07/04/2021 

Implementação da bolsa Até 10 de Abril de 2021 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Os casos omissos, e supervenientes serão resolvidos em primeira instância pela 

comissão designada para condução do processo seletivo, e em segunda 

instância, pelo Colegiado do PPGCSA, que emitirá o parecer definitivo, considerando 

o resguardo do interesse público, e o cumprimento do Edital. 

 

 

Santarém(PA),18 de Março 

de 2021. 

 

 

Comitê Gestor do PDPG/PGCSA/UFOPA – Edital No 13/2020 CAPES 

Portaria No 52/2020 – PROPPIT 
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EDITAL PPGCSA/UFOPA 01/2021 

Seleção de candidato à bolsa de Pós Doutorado do projeto Consolidação da pós-

graduação em ciências da saúde com foco em biotecnologia e inovação terapêutica 

para atenção à saúde (PDPG-PGCSA) 

 

ANEXO I- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

CPF ou Passaporte (para estrangeiros): 

RG: 

Órgão de Expedição:    UF:      Data de Expedição: 

E-mail: 

ORCID: 

NATURALIDADE 

País: 

UF: 

Município: 

LINHA TEMÁTICA ESCOLHIDA 

( ) 1 - Inovação na Medicina Diagnóstica do COVID e  outras doenças infecto contagiosas 

(  ) 2- Implantação de  laboratório experimental para bioensaios em toxicologia 

com zebrafish 

ENDEREÇO 

CEP: 

Logradouro: 

Complemento: 

Bairro: 

Município: 
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UF: 

Telefone: 
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EDITAL PPGCSA/UFOPA01/2021 

Seleção de candidato à bolsa de Pós Doutorado do projeto Consolidação da pós-graduação em ciências 

da saúde com foco em biotecnologia e inovação terapêutica para atenção à saúde (PDPG-PGCSA) 

 

ANEXO II –LISTA DE DOCENTES E CONTATOS DO PGCSA  

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCENTES  Vínculo no 
PPGCSA 

E-MAIL Lattes Linha de 
atuação 

 LUANA LORENA SILVA 
RODRIGUES 

COLABORADOR luana.rodrigues@ufopa.edu.br http://lattes.cnp
q.br/553625218
0803475 

Linha1  

 LUIS REGINALDO 
RIBEIRO RODRIGUES 

COLABORADOR luis.rodrigues@ufopa.edu.br http://lattes.cnp
q.br/017959073
1086217 

Linha 2 

 MAXWELL BARBOSA DE 
SANTANA 

PERMANENTE maxwell.santana@ufopa.edu.br http://lattes.cnp
q.br/504935510
7877753 

Linha 2 
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EDITAL PPGCSA/UFOPA01/2021 

Seleção de candidato à bolsa de Pós Doutorado do projeto Consolidação da pós-graduação em ciências 

da saúde com foco em biotecnologia e inovação terapêutica para atenção à saúde (PDPG-PGCSA) 

 

ANEXO III - FICHA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO A PARTIR DE 2016 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA¹ A PARTIR DE 2016 (máximo:100 

PONTOS) 

Pontuação 

(Candidato) 

Conferência 

(Avaliador) 

Publicações de artigos em revistas Qualis²A ou com fator de impacto³> 

2 (20,0 por publicação) 

  

Publicação de artigos emrevistas Qualis² B1 ou B2 ou com fator de 

impacto>1 e<2 (12,0 por publicação) 

  

Publicação de artigos em revistas Qualis² B3–B5 ou com fator de 

impacto>0,1 e<1 (6,0 por publicação) 

  

Publicação de artigos Qualis² C (3,0 por publicação)   

Publicação de artigos sem Qualis² (2,0 por publicação)   

Publicação de Livro com ISBN (12,0 por publicação)   

Publicação de Capítulos de livros com ISBN (6,0 por publicação)   

Subtotal Produção Científica   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/ACADÊMICA A PARTIR DE 2016 

(máximo: 100 PONTOS) 

  

Docência na educação básica ou técnica (10,0 por ano)   

Docência na Educação Superior (10,0 por disciplina com carga horária 

Mínima de 45 horas), excluído Estágio de Docência) 

  

Pesquisador ou Assistente em pesquisa ou bolsista DTI, DCR ou 

modalidade similar (20,0 por ano) 

  

Participação em projetos de pesquisa ou extensão como coordenador 

(20,0 por projeto) 
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Participação em projetos de pesquisa ou extensão como membro da 

Equipe (10,0 por projeto) 

  

Orientações concluídas  de  Iniciação  Científica,  Tecnológica  ou  à 

Docência e, bolsas de extensão (2,0 por orientação) 

  

Orientações concluídas de TCC (graduação ou especialização) (2,0 por 

Trabalho orientado) 

  

Prêmios acadêmicos-científicos (2,0 por prêmio)   

Subtotal Experiência Profissional   

TotalGeral   

Nota: ¹Comprovantes de aceite serão considerados para pontuação. ²Qualis na área de Medicina I 

da CAPES(Sucupira/Capes).³Fator de impacto pela JCR (Web of Science). 
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EDITAL PPGCSA/UFOPA 01/2021 

Seleção de candidato à bolsa de Pós Doutorado do projeto Consolidação da pós-graduação em ciências 

da saúde com foco em biotecnologia e inovação terapêutica para atenção à saúde (PDPG-PGCSA) 

 

ANEXO IV – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

CRITÉRIOS Máximo Obtido 
1. Experiência acadêmica prévia do candidato na área e 
área de interesse da pesquisa e do docente do programa.  

40  

2. Habilidade do candidato em discorrer sobre a linha de 
pesquisa pretendida.  40  

3. Relevância acadêmica e social da pesquisa prévia do 
candidato para o contexto de saúde amazônico e/ou 
brasileiro. 

40  

5. Disponibilidade em atuar na área pretendida dentro 
das limitações do contexto Amazônico. 

40  

6. Experiência do candidato com projetos anteriores, 
habilidade para trabalho em equipe e formação de 
recursos humanos. 

40  

TOTAL 200  
 


