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Estratégico
O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento da Universidade
Católica de Pelotas (UCPel) estará aceitando no período de 08 de setembro até a data
limite de 14 de setembro de 2022 inscrições de candidatos intenção de bolsa do Programa
de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Pós-Doutorado Estratégico. A bolsa terá
duração de até 12 meses renováveis por mais 12 meses, 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 pesquisa locais, nacionais e internacionais.
As metas a serem atingidas pelo candidato devem contemplar não só o
fortalecimento deste tema, mas, também, o bolsista deverá contribuir na formação de
recursos humanos, incluindo colaboração e co-orientações (estudantes de Iniciação
Científica, Mestrado e Doutorado). Será dada ênfase 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.
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:
3.1 Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
3.2 Possuir título de Doutor obtido na área da Medicina I;
3.3 Ter obtido o Doutorado nos últimos cinco anos ou Atestado de defesa de
tese marcada até o dia 15 de Setembro de 2022; preferencialmente na área do presente
edital;
3.4 Não ter vínculo empregatício ou estatutário (durante a vigência da bolsa);
3.5 Não ser aposentado;
3.6 Poder iniciar as atividades imediatamente após a seleção;
3.7 Dedicar-se integralmente às atividades do projeto.
3.8 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: produção científica em revistas internacionais e
anais de congresso com enfoque nas áreas que contemplem o presente edital.

4. INSCRIÇÕES
Os interessados deverão encaminhar a documentação exigida aos cuidados da
Secretaria de Pós-Graduação da UCPel através do e-mail ppgsc@ucpel.edu.br no
prazo de 08 de Setembro de 2022 até a data limite de 14 de Setembro de 2022.
Atenção: documentos encaminhados fora do prazo supracitado não serão
considerados para esta seleção.
4.1 Documentos para inscrição:
4.1 Cópia digitalizada da Carteira de Identidade;

4.2 Cópia digitalizada do CPF;
4.3 Cópia digitalizada do Diploma de Doutorado (caso não tenha o
diploma, encaminhar cópia digitalizada de atestado que comprove o título ou
atestado que comprove a ata de defesa agendada até dia 15/09/2022);
4.4 Curriculum vitae no formato CNPq/Plataforma Lattes com
documentação comprobatória;
4.5 Carta manifestando e justificando o interesse pela bolsa;
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 Setembro de 2022, em https://ucpel.edu.br/editais

5.1 Depois da homologação das inscrições, a seleção será feita por uma comissão
designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento
e compreenderá os seguintes critérios:
5.1.1 Análise do Currículo Lattes documentado, focando na qualidade da
produção científica e sua vinculação com as áreas de concentração que atendam os
objetivos descritos acima;
5.1.2 Entrevista com a comissão de seleção, na qual o candidato deverá fazer
a defesa do Currículo Lattes e do projeto proposto.

Importante: Serão preferencialmente valorizadas atividades de pesquisa na área
do presente edital.

5.2 Das entrevistas:
5.2.1 As entrevistas serão realizadas no dia 16 de Setembro de 2022. O
endereço eletrônico da entrevista será encaminhado ao e-mail informado no ato
de inscrição.
6. RESULTADO FINAL
O resultado do processo seletivo será divulgado, no máximo, 24 horas após a última
entrevista. Após a divulgação do resultado da seleção, será concedido um prazo de 01 dia
útil para recurso.

Para mais informações:
Secretaria de Pós-Graduação - ppgsc@ucpel.edu.br
Telefone: (53) 2128-8291 (das 9h às 12h e das 13h30 às 18h)

Pelotas, 08 de Setembro de 2022.
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