UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE ODONTOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS

Edital no 01, de 03 de junho de 2020.

CHAMADA DE CANDIDATOS
O Grupo “Determinantes epidemiológicos das doenças bucais e impactos das condições
de saúde bucal na qualidade de vida” torna público que se encontram abertas as inscrições
para a seleção de 1 aluno bolsista para o projeto de pesquisa “Influência do capital social
no desenvolvimento do senso de coerência e nas condições bucais de escolares: uma
coorte de 10 anos” da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) provenientes do
Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC, da FAPERGS (Edital Nº
011/2020).

01 - Inscrições: de 03 a 12 de junho de 2020, via e-mail
grupodeepidemiologia@hotmail.com, esclarecendo o assunto “Inscrição referente ao
Edital PROBIC/2020”.
02 – Clientela:
Requisitos do candidato para participar da seleção:







Estar regularmente matriculado no curso de Graduação em Odontologia
UFSM;
Não estar no décimo semestre;
Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo
bolsas e benefícios que possuam a finalidade de contribuir para a permanência
e a diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade social;
No momento da indicação, o bolsista preferencialmente deverá possuir conta
corrente pessoal (Banrisul), para viabilizar pagamento da bolsa. Não será
permitida conta poupança ou conta conjunta;
Não apresentar reprovação no histórico acadêmico;
Comprometer-se a dedicar 20 horas semanais extracurriculares às atividades
do Projeto.

03 - Número de vagas: 01
04 - Documentação:


Histórico acadêmico simplificado da UFSM;



“Curriculum Vitae” (referente ao período de 2015 a 2020): modelo LATTES,
registrado na Plataforma Lattes do CNPq (www.cnpq.br ou
http://lattes.cnpq.br/), em ordem cronológica inversa (iniciando pelo último
ano).

O envio da documentação deve ser realizado dentro do período proposto no
presente edital. Não serão aceitos documentos enviados posteriormente. A
responsabilidade será do aluno candidato e a ausência de qualquer documento exigido
implicará na desclassificação do mesmo.
05 – Seleção:





Entrevista online (3,0 pontos);
Análise do Curriculum Vitae (4,0 pontos);
Análise do Histórico escolar simplificado da UFSM (2,0 pontos);
Participação no Grupo de Epidemiologia/Clínica de Adolescentes (1,0).

06 - Disposições Gerais:



O não comparecimento do candidato à entrevista online referente ao processo
seletivo implicará em sua desclassificação;
Em caso de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na
entrevista.

07 - Data da entrevista: Devido às recomendações perante a pandemia da Covid-19 as
entrevistas serão realizadas de forma online no dia 15 de junho de 2020 das 10:00 às
12:00 horas na plataforma Google Meet. O link e o horário das entrevistas serão enviados
próximo a data em questão.
08 - Divulgação do resultado: até o dia 17 de junho de 2020.
09 - Em caso de dúvidas, enviar e-mail para o endereço:
grupodeepidemiologia@hotmail.com ou entrar em contato pelo telefone +55 996739505.

_______________________________________
Prof. Dr. Thiago Machado Ardenghi
Coordenador do Projeto

