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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDEPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

EDITAL PPGEnf/UFSM Nº 001/2022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAPÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO - ESTRATÉGICO/CAPES
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PÓS-DOUTORADO

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal deSanta Maria torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsistapara o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO (PDPG) – PÓS-DOUTORADO - ESTRATÉGICO/CAPES - Edital CAPES Nº EDITAL Nº 16/2022).
1. Perfil do Pós-Doutor em Enfermagem:Pesquisador que tenha compatibilidade e interesse em desenvolver o plano de trabalhojunto com o PPGEnf/UFSM, relacionado ao projeto Cuidado e Trabalho emEnfermagem e Saúde: avaliação de tecnologias em saúde, contemplado no EDITALCAPES Nº16/2022. Além disto, seja comprometido com o processo de construção doconhecimento na área da saúde e em enfermagem, nas suas diferentes formas oumétodos de produção, articulação de parcerias e socialização de sua produçãoteórico/científica em âmbito nacional e internacional.
2. Objetivos2.1 Objetivo Geral do Estágio Pós-doutoralCapacitar profissionais doutores em nível de pós-doutorado para produzir pesquisas eestudos avançados na área da saúde, inseridos em grupos de pesquisa doPPGEnf/UFSM.
2.2 Objetivo Específico para atender a chamada do Edital CAPES Nº16/2022- desenvolver estudos direcionados a avaliação de tecnologias em saúde, visando aqualificação do cuidado e do trabalho em enfermagem e em saúde, contemplando pelomenos um dos seguintes objetos de estudo:- qualidade do sono de profissionais de enfermagem- intensificação do trabalho da enfermagem- tratamento da sífilis e do HIV- capacidade para cuidar de crianças expostas ao HIV
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3. Critérios para o Candidato Integrar o Estágio Pós-Doutoral vinculado ao EditalCAPES Nº16/2022 do PPGENF/UFSM e de acordo com a Resolução Nº 36/2020, queregulamenta o Programa de Pós-Doutorado na Universidade Federal de Santa Maria
Os candidatos ao estágio de pós-doutorado serão selecionados considerando aadequação às linhas de pesquisa do Programa, atendendo aos seguintes critériosespecíficos:- possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliadospela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC, titulados há, no máximo, 5 anos, a contar dadata da implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido em Instituição Estrangeira,este deverá ser analisado pelo PPGEnf.- disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq ou, se estrangeiro,currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos etecnológicos de impacto e ou prêmios de mérito acadêmico;- ter uma linha de trabalho/pesquisa reconhecida, identificada por meio de produçãocientífica e que se articule com o objeto de estudo do projeto Cuidado e Trabalho emEnfermagem e Saúde: avaliação de tecnologias em saúde, contemplado no EDITALNº 16/2022;- apresentar uma Carta de Interesse explicitando sua aderência a, pelo menos, um objetode estudo (ver item 2.2); atividades didático pedagógicas a serem desenvolvidas noPPGEnf/UFSM; indicação da produção científica e/ou tecnológica pretendida comoresultado do estágio pós-doutoral, dentre outros;- ter um plano de trabalho aprovado por pesquisador-supervisor, vinculado ao Projeto emtela;- não ser aposentado ou estar em situação equiparada;- ter disponibilidade para dedicação integral ao pós-doutorado;- É vedada a concessão de bolsas para docentes que integram a estrutura da mesmaInstituição de Ensino Superior responsável pela submissão do projeto.- É vedado ao bolsista acumular bolsa de outro programa da CAPES ou de outra agênciade fomento federal, estadual ou municipal, exceto nos casos expressamente autorizadosem ato normativo da CAPES mediante requerimento prévio.*Recomenda-se, ao candidato estrangeiro, o domínio da língua portuguesa.
4. Documentos necessários para inscrição (de acordo com a Resolução 036/2022UFSM):- requerimento padrão para pós-doutorado preenchido e assinado pelo interessado (emanexo a este Edital);- carta de aceite do supervisor pretendido vinculado ao Projeto em tela, comprometendo-se com a orientação/supervisão e com o tempo de dedicação do pós-doutorando aoPrograma;- Carta de Interesse- plano de trabalho aprovado por pesquisador-supervisor- Cópia da Carteira de Identidade ou Passaporte;- Curriculum Vitae, modelo Lattes, constante na plataforma do CNPq;- Cópia do Diploma de Doutor, em caso de apresentação de Ata de defesa da Tesedeverá conter documento da Instituição indicando que o Diploma está em fase deconfecção;- Cópia do CPF (brasileiro).- declaração de possuir tempo integral para a dedicação exclusiva às atividades a seremdesenvolvidas no período de realização do pós-doutorado
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OBS: as correspondências com a documentação completa devem ser enviadaspelo Correio, via SEDEX, até o dia 16 de novembro de 2022 para:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, UniversidadeFederal de Santa Maria – UFSM, Centro de Ciências da Saúde – CCS, Programa dePós-Graduação em Enfermagem – PPGEnf, Sala 1302 – Prédio 26 - Faixa de Camobi,Km 09/Santa Maria, RS - CEP: 97105-900.

5. Da SeleçãoCompreenderá a análise do currículo do candidato (publicação e formação de recursoshumanos nos últimos 5 anos) e a coerência entre a carta de interesse e o plano detrabalho com o projeto Cuidado e Trabalho em Enfermagem e Saúde: avaliação detecnologias em saúde, contemplado no EDITAL Nº 16/2022.
6. Número de cotas a serem concedidas e período para o desenvolvimento doEstágioSerá concedida uma cota de bolsa a ser implementada em dezembro de 2022.A bolsa tem duração de 24 meses, a partir do cadastramento no Sistema de Controle deBolsas e Auxílios/CAPES.Não haverá prorrogação da bolsa.É vedada a substituição de bolsista.
7. Divulgação dos Resultadosa) O resultado final da seleção será divulgado na página do PPGEnf: www.ufsm.br/ppgenfaté o dia 25 de novembro de 2022.
b) Maiores Informações: secretaria do PPGEnf/UFSM - Fone: (55) 3220-8029.

Santa Maria, 24 de outubro de 2022.

Profª Drª Silviamar CamponogaraCoordenadora do PPGEnf/UFSM

http://WWW.ufsm.br/ppgenf


REQUERIMENTO PADRÃO PARA PÓS-DOUTORADO - UFSM
NOME DO SOLICITANTE com e-mail: (legível e sem abreviaturas)

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:
CUIDADO E TRABALHO EM ENFERMAGEM E SAÚDE: AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
ENQUADRAMENTO DA SOLICITAÇÃO:
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM:

LOCAL ONDE SERÁ DESENVOLVIDA A ATIVIDADE:Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RSUnidade/Centro de Ensino:
Local e Data: Assinatura:
DOCUMENTOS A ANEXAR:Carta de aceite do supervisor vinculado ao programa de pós-graduação.
Solicitação de oferta de matrícula em RPD assinado pelo supervisor do projeto (formulárioanexo a Resolução).Projeto de pesquisa que será desenvolvido no período - padrão CAPES/CNPq.
Bolsista: Declaração de possuir tempo integral e dedicação exclusiva às atividades a seremdesenvolvidas no período (caso possuir vínculo empregatício, apresentar documento oficialde liberação/afastamento de suas atividades pelo período de tempo de realização do Pós-doutorado.Sem bolsa: Termo de Compromisso de Pós-doutorado e Termo de Ciência do Empregador(formulários anexos a essa Resolução).
Cópia da Carteira de identidade ou Passaporte
Curriculum Vitae do solicitante (modelo Lattes)Cópia do Diploma de DoutorCópia do CPF do solicitante (brasileiro)Ata do Colegiado do PPG ao qual será vinculado o pós-doutorando (concordância doPrograma de Pós-graduação especificando o tempo de dedicação às atividades de pesquisado pós-doutorando).Bolsista: Comprovação da Bolsa concedida pela Agência de Fomento (cadastro)
ATENÇÃO: Serão encaminhados somente os pedidos que estiverem com toda a documentaçãoanexada.

Ministério da EducaçãoUniversidade Federal de Santa MariaPró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa


