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EDITAL Nº 20 /2022-UEPA

CHAMADA PÚBLICA PARA PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-DOUTORADO
VOLUNTÁRIO, DO PROGRAMADE PÓS- GRADUAÇÃO EMENSINO EM SAÚDE NA

AMAZÔNIA

A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará –
UEPA torna público que, no período de 15/03 a 31/03/2022, o Programade Pós-Graduação Ensino em
Saúde na Amazônia (PPG-ESA), receberá as inscrições referentes ao processo seletivo para estágio de
Pós-doutoramento Voluntário através doe-mail ppgesa@uepa.br.

1. FINALIDADE
O colegiado do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia no uso de suas
atribuições, torna público o presente edital, com a finalidade de selecionar 02 (dois) candidatos à vaga
ao Estágio de Pós-Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia
(PPGESA), na área de concentração: Integração Universidade e Serviços de Saúde, na modalidade
voluntária.

2. DISPOSIÇÕESGERAIS
2.1 Este processo seletivo será regido pelo presente Edital e conduzido por uma Comissão
Avaliadora (CA) instituída pelo Colegiado de Curso.
2.2 O processo visa preencher vagas com propostas em consonância com as linhas de pesquisa do
PPGESA, Gestão e planejamento em ensino na saúde na Amazônia e Fundamentos e metodologias
em ensino na saúde na Amazônia.

1.
2. 3. DAS VAGAS

3.1 Serão ofertadas 02 (duas) vagas dentre 04 (quatro) orientadores, distribuídas conforme o Quadro de
ofertas a seguir:

Quadro I – Ofertas de vagas por supervisor

SUPERVISOR VAGAS OFERTADAS

Jofre José Jacob 01

Katia Kitzer 01

Renato da Costa Teixeira 01

Marcia Bitar Portela 01

3.2 A Comissão Avaliadora (CA) será formada por uma comissão a ser instituída pela coordenação do
PPGESA. Após análise e avaliação da documentação requerida no processo de inscrição e mérito dos
candidatos, a CA encaminhará os resultados à coordenação do PPGESA para conferência contendo a
classificação dos candidatos inscritos.
3.3 No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo orientador e linha de pesquisa. Serão preenchidas
apenas 02 (duas) vagas.
3.4 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste
Edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação Ensino em Saúde na Amazônia.
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4. REQUISITOSDOCANDIDATO
4.1 Para se candidatar a uma das vagas exigir-se-á dos candidatos:
I. Possuir o titulo de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.
Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, deverá ser analisado pelo colegiado do PPGESA;
II.Possuir vínculo atual com atividades de saúde ou com processos pedagógicos formais de
professor de cursos de graduação, supervisor ou preceptor,na área da saúde;
III. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
IV. Ter um projeto de pesquisa a ser desenvolvido em consonância com a linha depesquisa Integração
Universidade e Serviços de Saúde;
V. Possuir um plano de trabalho para o período a ser desenvolvido o PD.

5. OBJETIVODOESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
5.1 Promover a realização de estudos de alto impacto científico, inserindo pesquisadores brasileiros e
estrangeiros em estágio pós-doutoral e estimulando sua integração com projetos de pesquisa
desenvolvidos no PPGESA.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO PÓS-DOUTORANDO
6.1 Dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa previstas no projeto de pesquisa e no plano de
trabalho.
6.2 O plano de trabalho do Pós-doutorando poderá ter entre suas atividades, apoio às disciplinas na
graduação e na pós-graduação, participação em projetos de pesquisas e publicações de artigos.
6.3 Apresentar Relatório de Atividades Semestral e Anual.
6.4 Toda produção bibliográfica e técnica ou de divulgação decorrente do Pós-Doutorado deverá
mencionar necessariamente a condição dePós-Doutorando do PPGESA.
6.5 O não cumprimento das normas pode acarretar o desligamento do estágio pós- doutoral.

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
7.1 Toda a documentação relacionada abaixo deverá ser digitalizada em formato PDF eenviada para o e-
mail ppgesa@uepa.br no período de 15/03 a 31/03/2022.
1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (Anexo I);
2. Cópia da carteira de identidade e CPF.
3. Se estrangeiro, documento de identificação (passaporte ou RNE –Registro Nacional de Estrangeiro).
4. Diploma de Doutorado (frente e verso), obtido em Programa de Pós-Graduação credenciado pela
CAPES ou cópia da ata de defesa ou documentoequivalente.
5. Currículo extraído da Plataforma Lattes – CNPq, com atividades exercidas e publicações nos últimos
cinco anos (2018-2022). Todas as atividades devem ser comprovadas e deverão ser anexadas, em PDF.
6. Projeto pesquisa acadêmica de Pós-doutorado, contendo no máximo 20 laudas, dentro da linha de
pesquisa escolhida pelo candidato. O projeto deve ser centralizado no desenvolvimento de um artigo
final, contendo título, dados de identificação do autor e do supervisor escolhido (professor do
programa de pós- graduação responsável pela supervisão das atividades), introdução, justificativa da
proposta, objetivo(s), meta(s), breve referencial, metodologia, resultados esperados, fonte de
financiamento dos recursos (quando for o caso) e cronogramade execução (Anexo II).
7. Plano de Trabalho a ser desenvolvido no período do pós-doutoramento envolvendo atividades de
ensino, pesquisa e extensão (Anexo III).
8. Carta de aceite do supervisor indicado (Anexo IV)
9. Carta de Intenções dirigida à Coordenação do Programa de Pós-graduação, explicitando as razões
da opção pelo Pós-doutoramento no programa escolhido; a indicação da relação da linha de pesquisa
com seus objetivos de pesquisa, explicitando os tópicos ou temas em que gostaria de desenvolver e as
atividades de intercâmbio acadêmico que serão viabilizadas pela participação no Pôs- Doutorado.
10. Termo de compromisso de pós-doutorado (Anexo V).
11. Termo de Autorização da chefia imediata.
12. Declaração de reconhecimento de direitos de propriedade intelectual (Anexo VI).
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8. DA INSCRIÇÃO
8.1 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via e-mail (ppgesa@uepa.br) de 15/03 a
31/03/2022.
I. Serão aceitas inscrições encaminhadas até as 23:59 do último dia;
II.Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário do Estado do Pará.
III. A documentação deverá ser inserida no sistema no formato PDF em umdocumento único.
8.2 Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas.
8.3 O deferimento das inscrições será publicado até cinco dias após a realização da inscrição e
divulgada na página eletrônica do PPGESA.

9. SELEÇÃO
9.1 A avaliação do candidato dar-se-á pela análise:
1. Curriculum Lattes ou Foreign Researcher Curriculum Vitae, com atividades exercidas e publicações
nos últimos cinco anos. Todas as atividades devem ser comprovadas e deverão ser anexadas, em PDF.
2. Projeto de pesquisa.
3. Plano de trabalho.
9.2 Em caso de empate na nota final dentro de uma linha de pesquisa, os critérios de desempate
obedecerão à seguinte ordem:
1 – A maior nota da avaliação do projeto de pesquisa;
2 – A maior nota da avaliação do currículo Lattes;
3 – Maior tempo de atividade docente no ensino superior;
4 – O candidato de maior idade.:
9.3 O resultado final será divulgado até 30 dias após o deferimento da/s inscrições edivulgado na
página eletrônica do PPGESA.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:
1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.
2. Não apresentar toda a documentação exigida nos prazos e condições estipuladasneste Edital.
3. Não confirmar a sua participação no Programa na data especificada neste edital, no caso de ser
selecionado.
10.2Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas
neste Edital.
10.3Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão designadapelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia.
10.4Maiores informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na
Amazônia. Fone: (91) 3131.1729 ou e-mail: mestradoesauepa@gmail.com
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11 – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Atividade Período

Período de divulgação do Edital 07/03 a 10/03/2022

Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de
esclarecimento em relação ao texto do edital,através do e-mail
ppgesa@uepa.br

11/03 a 14/03/2022

Período de inscrições 15/03 a 31/03/2022

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 01/04/2022

Data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 04/04/2022

Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 05/04/2022

Análise da documentação pela Comissão avaliadora 20/04/2022

Resultado preliminar 22/04/2022

Recurso ao resultado 25 e 26/04/2022

Resultado final 27/04/2022

Belém, 08 de março de 2022.

PROF. DR. EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA
Diretor do CCBS/UEPA
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

CPF: Identidade: Órgão emissor:

Endereço completo:

Celular: e-mail:

Graduação:

Doutorado:

Data da defesa:

Atua em qual atividade: ( ) Ensino de graduação ( ) Ensino de Pós-graduação ( )

Residência em saúde ( ) Serviço de saúde\

Instituição a qual está vinculado:

Grupo de pesquisa a qual está ligado:

Link do Grupo de pesquisa:

Função no Grupo de pesquisa:

Linhas de pesquisa pretendida:

( ) Gestão e planejamento em ensino na saúde na Amazônia

( ) Fundamentos e metodologias em ensino na saúde na Amazônia

Supervisor pretendido:

Linha de pesquisa SUPERVISOR

Fundamentos e metodologias em ensino na

saúde na Amazônia

Jofre José Jacob ( )

Fundamentos e metodologias em ensino na

saúde na Amazônia

Katia Kitzer ( )

Fundamentos e metodologias em ensino na

saúde na Amazônia

Renato da Costa Teixeira ( )

Gestão e planejamento em ensino na saúde

na Amazônia

Marcia Bitar Portela ( )

Local e data_____________ , de _ de .

Nome de assinatura do candidato
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ANEXO II
PROJETO DE PESQUISA (máximo de 20 laudas)

TÍTULO DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR

SUPERVISOR PRETENDIDO

INTRODUÇÃO

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

OBJETIVOS(S)
METAS

BREVE REFERENCIAL

METODOLOGIA

RESULTADOS ESPERADOS

FONTE DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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ANEXO III
PLANO DE TRABALHO DE PÓS-DOUTORADO

Nome do candidato

Supervisor pretendido:

Período:

Atividades a serem desenvolvidas

Ensino:
Pesquisa:

Extensão:

Local e data_____________ , de _ de .

Nome de assinatura do candidato
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ANEXO IV

CARTA DE ACEITE

Eu, Prof(a) Dr(a _ credenciado como Professor

Permanente do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia, aceito

supervisionar o(a) candidato(a)

, se

aprovado(a) no Processo Seletivo de Pós-doutorado para o período letivo de 2022/2023.

Local e data_____________ , de _ de .

Nome de assinatura do supervisor
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ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO DE PÓS-DOUTORADO

( ) SEM BOLSA

Eu, , aprovado (a) para participar do Programa de Pós-

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia, no

período entre _ declaro estar ciente das regras do Programa e demais

normas universitárias, e comprometo-me a observá-las, de acordo com o estabelecido

Regimento do Programa.

Declaro, ainda, estar ciente de que o Pós-Doutorado não gera vínculo empregaticio com

a Universidade do Estado do Pará (UEPA) e que possuo meios para me manter durante

o período de pós-doutorado, de acordo com o plano de trabalho aprovado.

Local e data_____________ , de _ de .

Nome de assinatura do candidato

Nome e assinatura do Supervisor
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ANEXO VI
TERMO DE CIÊNCIA

Eu, _ _ (CPF e Profissão) para fins de

inscrição e realização de Pós-Doutorado no Programa de Pós-graduação em Ensino em

Saúde na Amazônia da Universidade do Estado do Pará, declaro conhecer e

comprometo-me a respeitar as legislações federais, estaduais e internas da Universidade

do Estado do Pará em relação aos direitos de Propriedade Intelectual gerados no projeto

sob titulo

“

”.

Devendo:

1. Comunicar ao Núcleo de Inovação e Tecnologia (NITT) da Universidade do Estado do

Pará o desenvolvimento de criações suscetíveis de proteção legal antes de tomar

qualquer iniciativa de divulgação dos resultados.

2. Reconhecer a Universidade do Estado do Pará como detentora de direitos patrimoniais

sobre a Propriedade Intelectual gerada no projeto acima citado e a ele relacionada,

assegurando-me o direito de figurar como autor/inventor.

3. Autorizar a Universidade do Estado do Pará a realizar todos os atos necessários à

proteção e exploração da Propriedade Intelectual gerada e fornecer em tempo hábil todas

as informações e documentos necessários.

4. Comunicar ao Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia a

vinculação formal ou informal a qualquer outra Instituição Pública ou privada com fins

acadêmico ou trabalhista.

5. Concordar com a porcentagem de participação a título de incentivo, prevista nas

legislações em vigor, sobre os dividendos oriundos da exploração da Propriedade

Intelectual gerada.

6. Indicar minha vinculação à Universidade do Estado do Pará e ao Programa de Pós-

graduação em Ensino em Saúde na Amazônia, em todas as publicações de dados nele

colhidos, resultantes do programa de pós-doutorado, ou em trabalhos divulgados por

qualquer outra forma e meio

Local e data_____________ , de _ de .

Nome de assinatura do candidato
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I- Nome:

II- Data: / /

ANEXO VII

FORMULÁRIO PARA RECURSO

III- Motivo do recurso:

IV- Documentação anexada:

V- Parecer da comissão

VI- Assinatura da comissão:
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ANEXO VIII

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
Anexar comprovante de participação nas atividades e obras registradas no Currículo

Lattes do CNPq.

Nome completo do candidato:

Linha de pesquisa:

Descrição dos itens avaliados Pontuaç
ão

Máxi
mo

Obti
do

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Título de Doutorado na área de Ensino em curso
reconhecido pelaCAPES/MEC. 2,0 2,0

Título de Doutorado em outras áreas em curso
reconhecido pelaCAPES/MEC. 1,5 1,5

Máximo no item 2,0
PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA (últimos 5 anos)

Palestra ou minicurso proferido, elaboração de
pareceres, participação na organização de eventos,
tradução, prefácio, posfácio. Assessoria e consultoria,
programas e comentários na mídia, relatório de
pesquisa,
Orientação de TCC, Monografia, Estágios, Programa de
Educação Tutorial(PET) relacionados ao ensino na
saúde, com declaração comprobatória.

0,5 0,5

Patente ou registro de protótipo (desenho) relacionados
ao ensino na saúde, com vinculação do produto
registrado em um sistema de informação, como, por
exemplo: ISBN, ISSN, ANCINE, Registro de Domínio,
Biblioteca Nacional, INPI.

1,0 1,0

Produto educacional desenvolvido (mídias educacionais,
protótipos, propostas de ensino, materiais interativos
como jogos e outros, desenvolvimento de aplicativos,
programa de rádio e TV, software educativo), Material
didático/instrucional relacionado ao ensino na saúde,
com vinculação do produto registrado em um sistema de
informação, como, por exemplo: ISBN, ISSN, ANCINE,
Registro de Domínio, Biblioteca
Nacional, INPI.

2,0 2,0

Autoria de livro, capítulo de livro ou obra escrito
relacionado ao ensino nasaúde, com ficha catalográfica
e ISSN ou ISBN.

1,0 1,0

Artigos completos publicados em periódicos, nas Áreas
Interdisciplinar, Ensino, Educação, Saúde coletiva,
indexados dentro de uma das seguintes
bases científicas: Scopus (CiteScore), Web of Science
(Fator de Impacto JCR) e Google Scholar com o índice
h5.

0,2 1,0

Artigos completos publicados em periódicos, nas Áreas
Interdisciplinar, Ensino, Educação, Saúde coletiva,
indexados em outas bases de dadoscientíficas.

0,5 0,5

Resumo/trabalho sobre o ensino na saúde, publicado em
anais de eventocientífico. 0,5 0,5

Máximo no item 6,5
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Experiência docente de ensino em cursos de graduação, pós-
graduação, supervisão de estágio, preceptoria e outros
processos pedagógicos formaisna saúde.

0,5 0,5

Experiência profissional em Serviços de Saúde. 0,5 0,5

Experiência emGestão de Serviços de Saúde ou de Ensino em
Saúde. 0,5 0,5

Máximo no item 1,5
TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA NO CURRÍCULO

Esta ficha deverá estar devidamente preenchida e assinada, com a apuração da pontuação das
atividades e obras comprovadas e registradas no currículo.
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ANEXO IX
FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Componentes do projeto de pesquisa Máximo Obtid
o

Observação
da banca

1. Introdução (escolha/delimitação do tema,
justificativa, objetivos, hipótese ou pressuposto ou
questão norteadora). Discute a importância da
realização da pesquisa? O projeto de pesquisa está
relacionado ao Ensino na saúde, possui ligação com à
prática profissional do candidato, tem aderência à linha
de pesquisa escolhida? Os objetivos estão formulados
de forma clara e são condizentes com a questão de
pesquisa e coerente com o título do projeto?

2,0

2. Pertinência e domínio científico do referencial teórico
e redação científica. Deixa claro qual será o problema
de pesquisa e quais as contribuições que a sua solução
trará para o campo de pesquisa/trabalho/ensino. O
problema de pesquisa está adequadamente
formulado? Relevância e pertinência do Referencial
Teórico? O projeto propõe uma tese com grau de
ineditismo?

2,0

3. Metodologia – Descreve o desenho de pesquisa?
Caracteriza população (demonstra os critérios para
definir a amostra e/ou o objeto de estudo)? Detalha o
processo de levantamento ou coleta de dados?
Descreve as técnicas e os instrumentos que serão
utilizados na coleta de dados? Detalha o processo de
análise dos dados? O processo de análise é coerente
com a natureza da pesquisa? Precisão e clareza da
metodologia de investigação e viabilidade do projeto?
Atende aos aspectos éticos?

2,0

4. Resultados esperados e os produtos educacionais a
serem desenvolvidos contribuem para a resolução do
problema apresentado? Tem impacto no mundo do
trabalho e na inserção social? Detalha a devolutiva dos
resultados e produtos para os agentes/participantes e
instituições envolvidos no estudo? Menciona a forma
de transferência dos resultados para a sociedade?
Descreve aforma de validação, registro e visibilidade do
produto?

2,0

5. O Cronograma é adequado para uma tese de
doutorado? Viabilidade de realização do projeto no
tempo previsto para o curso? Possui fonte de
financiamento? Detalha as ações e distribui
adequadamente as tarefas em relação ao tempo
previsto para o curso?

1,0

6. As referências são atualizadas e seguem as normas
da ABNT? 1,0

TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA

mailto:mestradoesauepa@gmail.com
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