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EDITAL PPGEnf/UFSM Nº 002/2014 PNPD/CAPES 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PÓS-DOUTORADO  
 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria 
da Universidade Federal de Santa Maria torna pública a abertura das inscrições para o 
processo seletivo de bolsista e não bolsista para o Programa Nacional de Pós-
Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES – http:www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes). 

 
1. Perfil do Pós-Doutor em Enfermagem: 
Pesquisador que tenha compatibilidade e interesse em desenvolver o plano de trabalho 
junto ao PPGEnf/UFSM. Além disto, seja comprometido com o processo de construção do 
conhecimento na área da saúde e em enfermagem nas suas diferentes formas ou 
métodos de produção, articulação de parcerias e socialização de sua produção 
teórico/científica em âmbito nacional e internacional.  

 
2. Objetivo do Estágio Pós-doutoral 
Capacitar profissionais doutores em nível de pós-doutorado para produzir pesquisas e 
estudos avançados na área da saúde, inseridos em grupos de pesquisa do 
PPGEnf/UFSM. 

 
3. Critérios para o Candidato Integrar o Estágio Pós-Doutoral do PPGEnf/UFSM 
Os candidatos ao estágio de pós-doutorado serão selecionados considerando a 
adequação de suas propostas às linhas de pesquisa, bem como a integração a um dos 
grupos de pesquisa do PPGEnf/UFSM, atendendo aos seguintes critérios específicos: 
- possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados 
pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em Instituição 
Estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPGEnf. 
- disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e ou prêmios de mérito acadêmico; 
- ter uma linha de trabalho/pesquisa reconhecida, identificada por meio de produção 
científica e que se articule com a do grupo de pesquisa em que pretende se inserir; 
- apresentar uma Proposta de Trabalho com: explicitação da aderência a, pelo menos, 
uma das linhas de pesquisa oferecidas pelo programa; definição da inserção no grupo de 
pesquisa e em outras atividades didático pedagógicas do PPGEnf/UFSM; indicação da 
produção científica pretendida como resultado do estágio pós-doutoral; além de um plano 
de trabalho a ser desenvolvido durante o período do estágio; 
- ter seu plano de trabalho aprovado pelo pesquisador-supervisor, pelo coordenador do 
grupo de pesquisa e pelo Colegiado do Programa. 
- não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
- o candidato pode se inscrever no estágio pós doutoral de acordo com o Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (Portaria Nº 086/03.07.2013);  
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*Recomenda-se ao candidato estrangeiro, o domínio da língua portuguesa. 
 
4. Documentos necessários para inscrição: 
- ficha de inscrição preenchida; 
- cópia do RG e CPF, se estrangeiro documento de identificação; 
- cópia dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado (frente e verso) autenticado; 
- documento da instituição de origem manifestando concordância com a atuação do pós-
doutorando no PPGEnf – UFSM; 
- disponibilizar o Currículo atualizado na Plataforma Lattes ou se estrangeiro conforme a 
Portaria Nº 086/2013 (disponível na página da CAPES); 
- apresentar o projeto de pesquisa a ser desenvolvido; 
- apresentar o plano de trabalho a ser desenvolvido (supervisor pretendido, atividade de 
ensino, pesquisa e, se necessárias inserção social, detalhar o cronograma para 
desenvolver as atividades, metas e produtos a serem alcançados);  
- manifestação do candidato acerca das expectativas em relação ao desenvolvimento 
pessoal e das possibilidades de parcerias em pesquisa a partir do pós-doutorado; 
 

OBS: as correspondências com a documentação completa devem ser enviadas 
por SEDEX ou Carta Registrada no período de 15 de outubro de 2014 a 05 de 
novembro de 2014 para:  

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM, Centro de Ciências da Saúde – CCS, Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem – PPGEnf, Sala 1302 – Prédio 26 - Faixa de Camobi, 
Km 09/Santa Maria, RS - CEP: 97105-900. 

 
5. Da Seleção 
Compreenderá a análise do currículo do candidato (publicação e formação de recursos 
humanos nos últimos 5 anos). A coerência entre o projeto de pesquisa e o plano de 
trabalho e linha de pesquisa. Será indicado para receber a Bolsa PNPD/CAPES o 
candidato que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final 
atribuída pela Comissão de Seleção, respaldada pelo Colegiado de Pós-Graduação do 
Programa. O candidato poderá concorrer à vaga sem bolsa, devendo indicar no plano de 
trabalho.  
 
6. Período para o desenvolvimento do Estágio 
O Estágio Pós-Doutoral terá a duração conforme Artigos 13 e 14 da Portaria Nº 
086/03.07.2013 do Programa Nacional de Pós Doutorado (modalidade ‘a’ e ‘b’; 
modalidade ‘c’).  

 
7. Divulgação dos Resultados 
a) O resultado final da seleção será divulgado na página do PPGEnf: www.ufsm.br/ppgenf 
até o dia 14 de novembro de 2014.  
b) Maiores Informações: secretaria do PPGEnf/UFSM - Fone: (55) 3220-8029. 

 
Santa Maria, 15 de outubro de 2014. 

 

 
 

____________________________________________ 
Profª Drª Stela Maris de Mello Padoin 

Coordenadora do PPGEnf/UFSM 

http://www.ufsm.br/ppgenf


EDITAL PPGEnf/UFSM Nº 001/2014 - PNPD/CAPES 

Página 3 de 3 

 

 
 

Ficha De Inscrição – Pós-Doutorado 
PPGEnf/UFSM 

 
 
Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
Data de nascimento: ___/____/______ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 
Naturalidade:_____________________________________________________________ 
CPF: _______________________ 
Identidade nº:________________ Órgão exp.:_________ Data:___________ 
Endereço residencial: _____________________________________________________ 
Bairro:_________________ Cidade:_______________ CEP: __________ Estado: ____ 
Telefone Celular: (___)______________ Telefone Fixo:(___)______________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
 
Curso de graduação: 
Título obtido: _____________________________Conclusão: ______________ 
Faculdade: ______________________Universidade: ____________________ 
 
Cursos de pós-graduação: 
1. Título obtido: __________________ Conclusão: ________________________ 
Faculdade: ____________________Universidade: ______________________ 
2. Título obtido: _____________________ Conclusão: _____________________ 
Faculdade: __________________ Universidade: _______________________ 
 
Indicar qual a linha de pesquisa e o docente permanente do PPGEnf de interesse: _____ 
_______________________________________________________________________ 
Assinalar a modalidade de inscrição: 
(  ) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 
vínculo empregatício; 
(    ) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
(   ) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em Instituições de Ensino 
Superior ou Instituições Públicas de Pesquisa. 
 
Santa Maria, ____ de ____________________ de 2014. 
 
 
__________________________________ 
Assinatura 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 
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Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 


