Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Escola de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde

EDITAL Nº 14/2018
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO
PNPD/CAPES

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) informa que estarão abertas, no
período de 22 a 29 de maio de 2018, inscrições para candidaturas a 1 (uma)
bolsa de estudo, em nível de Pós-Doutorado, vinculadas ao Programa Nacional
de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES.
1. As bolsas, no valor de R$ 4.100,00 mensais, serão concedidas inicialmente pelo prazo
mínimo de 12 (doze ) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, em casos permitidos
de renovação anual, de acordo com a Portaria nº 086, de julho de 2013 CAPES.
Entretanto, este tempo poderá ser reduzido unilateralmente pela instituição, conforme
portaria acima.
2. As inscrições serão recebidas até o dia 29 de maio de 2018, 08:30hs às 12hs e 14hs as
17hs, na Secretaria do programa.

3. Requisitos do candidato:
A. Possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos
avaliados pela CPES e reconhecido pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido
em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós
Graduação;
B. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro
currículo com histórico de trabalhos científicos;
4. Documentos necessários:
A. Carta do supervisor em papel timbrado, contendo a assinatura e manifestação de
concordância quanto ao acompanhamento do projeto de pesquisa a ser
desenvolvido;
B. Plano de Trabalho;
C. Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes para pesquisadores brasileiros;
D. Diploma de Doutorado ou declaração de conclusão do curso, além dos
documentos a cima citados;
E. Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício deve anexar
comprovante de aprovação do afastamento pela sua instituição, quanto da
implementação da bolsa;

5. Os documentos serão avaliados por uma Comissão de Avaliação do PPGCS, levando em
consideração o Currículo Lattes dos candidatos e o mérito do Plano de Trabalho.
6. A comissão divulgará os resultados da seleção até o dia 04 de junho de 2018, por e-mail e
também no site do programa.

7. Outras Informações:
Os candidatos à bolsa deverão acessar, no site da CAPES, a Portaria nº 086, de 03 de
julho de 2013 ( disponível no endereço http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/pnpd-capes) para obter informações sobre:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Objetivos do programa Nacional de Pós-Doutorado: PNPD/CAPES.
Requisitos e atribuições das instituições e dos Programa de Pós Graduação.
Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas.
Atribuições CAPES.
Normas gerais e operacionais da concessão de bolsas, dentro outros.

8. Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação do Colegiado do programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná.
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