
 

                                                                                     
 
 

Universidade Federal de Juiz de Fora 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
Programa Nacional de Pós-Doutorado / CAPES 

Edital Nº 03/2017- PPgSC-UFJF/PNPD-CAPES2017 
  

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPgSC-UFJF), torna 
pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de um bolsista para o Programa Nacional de Pós-
Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES - http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/pnpd-capes), no valor de 
R$4.100,00, para o período de 12 meses. 
 
Inscrições: 
Período: 02 a 18 de outubro de 2017 
Horário: 8:30 às 12h e 13:30 às 16h. 
Local: Secretaria do PPgSC-UFJF, prédio do NATES-UFJF 
 
Documentos: 
- Ficha de inscrição para seleção de bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES 
. Carta de Indicação do candidato bolsista pelo docente supervisor do PPg de Saúde Coletiva da UFJF.  
. Currículo Lattes do docente supervisor (últimos 5 anos) 
. Currículo Lattes do candidato ao pós-doutorado (últimos 5 anos) 
. Projeto de pesquisa vinculado ao pós-doutoramento. 
. Plano de trabalho do bolsista. 
. Cópia SIMPLES Carteira de Identidade e CPF  
. Cópia SIMPLES Certidão de Nascimento e/ou Casamento 
. Cópia SIMPLES Diploma de Doutorado 
 
Divulgação dos resultados: 20 de outubro de 2017 no endereço www.ufjf.br/pgsaudecoletiva/  
 
Cadastro do bolsista selecionado: 
Período: 23 a 24 de outubro de 2017 
Horário: 8:30 às 12h e 13:30 às 16h 
Local: Secretaria do PPgSC-UFJF, prédio do NATES-UFJF 
 

 

Critérios para classificação das propostas: 

 

1. Avaliação dos últimos 5 anos do Currículo Lattes do supervisor, com base nos seguintes critérios 

 (total 35,0 pontos):  

 Bolsista de produtividade (5,0 pontos).  

 Produção científica (20,0 pontos – 5,0 pontos por artigo/livro).  

 Projetos financiados (5,0 pontos).  

 Número de defesas (mestrado e doutorado) no PPg Saúde Coletiva (5,0 pontos)  

2. Avaliação dos últimos 5 anos do Currículo Lattes do candidato a bolsa de pós-doutorado, com base nos 

seguintes critérios (total 35,0 pontos):  

 Produção científica (20,0 pontos – 5,0 pontos por artigo/livro).  

 Experiência de docência em nível superior (10,0 pontos).  

 Captação de recursos para projetos científicos (5,0 pontos).  

3. Avaliação do projeto de pesquisa (20,0 pontos):  

       Obs.: Incluir a planilha financeira para execução do projeto, indicando a fonte financiadora.  

4. Plano de trabalho do bolsista (10,0 pontos).  

 

Comissão de Bolsas do PPgSC-UFJF 
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