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ONDE SE LÊ:

2.2.3. Os documentos abaixo relacionados deverão ser DIGITALIZADOS e juntados em
um único arquivo, em formato PDF, e anexados no formulário de inscrição online:

3. Currículo (obrigatoriamente no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br), atualizado até 30
(trinta) dias antes da inscrição e com documentos anexados que comprovem a
participação nas atividades e obras produzidas nos últimos 5 anos (2017-2021, podendo
incluir 2022 caso tenha), tais como formação, cursos, eventos, produção acadêmica e
técnica, experiência profissional, entre outros.

ANEXO: II - FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
CANDIDATOS AO DOUTORADO
Anexar comprovante de participação nas atividades e obras registradas no Currículo
Lattes do CNPq nos últimos 5 (cinco) anos (2017-2021, podendo incluir 2022 caso tenha).

Nome completo do candidato: ______________________________________________

Linha de pesquisa: ___________________________________________________________

DESCRIÇÃO DOS ITENS AVALIADOS
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

MÁXIMA
PONTUAÇÃO

OBTIDA
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Título de Mestrado na área de Ensino na Saúde em
curso reconhecido pelaCAPES/MEC. 2,0 pontos

2,0Título de Mestrado em outras áreas em curso
reconhecido pelaCAPES/MEC. 1,5 pontos

PRODUÇÃOACADÊMICA E TÉCNICA (últimos 5 anos: (2017-2021, incluindo 2022 se houver)
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 pontos 6,5

Patente ou registro de protótipo 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 ponto

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

1,0 ponto

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 pontos/obra
até um máximo

de 1,0

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

0,8 pontos

Resumo/trabalho sobre o ensino na saúde, publicado
em anais de eventocientífico. 0,2 pontos

EXPERIÊNCIAPROFISSIONAL

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

0,5 pontos

1,5
Experiência profissional em Serviços de Saúde. 0,5 pontos
Experiência em Gestão de Serviços de Saúde ou de
Ensino em Saúde. 0,5 pontos

TOTAL DA PONTUAÇÃOOBTIDANO CURRÍCULO

Esta ficha deverá estar devidamente preenchida e assinada, com a apuração da
pontuação das atividades e obrascomprovadas e registradas no currículo.

IX. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Atividade – Seleção do Mestrado Período 2022

Período de divulgação do Edital 16 a 17/05/2022
Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de
esclarecimento em relação ao texto do edital, através do e-mail
selecaoppgesauepa@gmail.com

18 a 19/05/2022

Período de inscrições 23/05 a 24/06/2022
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 30/06/2022
Data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 02/07/2022
Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 06/07/2022
Análise do Currículo e da carta de intenção em pesquisa (Primeira etapa)
Resultado da primeira etapa 22/08/2022
Data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 24/08/2022
Resultado de recurso da primeira etapa 25/08/2022
Entrevista (Segunda etapa)
Período das entrevistas 29/08 a 02/09/2022
Resultado da segunda etapa 05/09/2022
Prazo para recurso da segunda etapa 08/09/2022
Resultado de recurso da segunda etapa 12/09/2022
Resultado final
Resultado final 13/09/2022
Matrícula dos alunos 14 a 21/09/2022
Aula inaugural 22/09/2022

LEIA-SE:
2.2.3. Os documentos abaixo relacionados deverão ser DIGITALIZADOS e juntados em
um único arquivo, em formato PDF, e anexados no formulário de inscrição online:

mailto:selecaoppgesauepa@gmail.com
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3. Currículo (obrigatoriamente no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br), atualizado e com
documentos anexados que comprovem a participação nas atividades e obras produzidas
nos últimos 5 anos (2017-2021, podendo incluir 2022 caso tenha), tais como formação,
cursos, eventos, produção acadêmica e técnica, experiência profissional, entre outros.

ANEXO: II - FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
CANDIDATOS AO DOUTORADO
Anexar comprovante de participação nas atividades e obras registradas no Currículo
Lattes do CNPq nos últimos 5 (cinco) anos (2017-2021, podendo incluir 2022 caso tenha).

Nome completo do candidato: _______________________________________________

Linha de pesquisa: ____________________________________________________________

DESCRIÇÃO DOS ITENS AVALIADOS
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

MÁXIMA
PONTUAÇÃO

OBTIDA
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Título de Mestrado na área de Ensino na Saúde em
curso reconhecido pelaCAPES/MEC. 2,0 pontos

2,0Título de Mestrado em outras áreas em curso
reconhecido pelaCAPES/MEC. 1,5 pontos

PRODUÇÃOACADÊMICA E TÉCNICA (últimos 5 anos: (2017-2021, incluindo 2022 se houver)
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 pontos/obra
(máximo 1,5
pontos)

6,5

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

1,0
ponto/obra
(máximo 2,0
pontos)

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.

0,5 ponto/obra
(máximo 2,0
pontos)

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

1,0
ponto/obra
(máximo 2,0
pontos)

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.

1,2 pontos/obra

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

0,8 pontos/obra
(máximo 3,2
pontos)
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Resumo/trabalho sobre o ensino na saúde, publicado
em anais de eventocientífico.

0,2 pontos/obra
máximo 1,0
pontos

EXPERIÊNCIAPROFISSIONAL

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

0,5 pontos

1,5
Experiência profissional em Serviços de Saúde. 0,5 pontos
Experiência em Gestão de Serviços de Saúde ou de
Ensino em Saúde. 0,5 pontos

TOTAL DA PONTUAÇÃOOBTIDANO CURRÍCULO

A pontuação máxima do candidato será 10,0
Cada produção (patente, registro de protótipo, produto educacional, artigos e
livros) deverá ser pontuada somente uma vez no item em que tiver a maior
pontuação.

Esta ficha deverá estar devidamente preenchida e assinada, com a apuração da
pontuação das atividades e obrascomprovadas e registradas no currículo.

Os candidatos que já se inscreveram no processo seletivo, deverão enviar a ficha
para o e-mail: selecaoppgesauepa@gmail.com indicando no campo ASSUNTO:
HCANEXO II até 15/07/2022.

IX. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Atividade – Seleção do Mestrado Período 2022

Período de divulgação do Edital 16 a 17/05/2022
Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação de
esclarecimento em relação ao texto do edital, através do e-mail
selecaoppgesauepa@gmail.com

18 a 19/05/2022

Período de inscrições 23/05 a 29/07/2022
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 05/08/2022
Data-limite do pedido de recurso de inscrições não homologadas 08/08/2022
Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 12/08/2022
Análise do Currículo e da carta de intenção em pesquisa (Primeira etapa)
Resultado da primeira etapa 31/08/2022
Data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 02/09/2022
Resultado de recurso da primeira etapa 09/09/2022
Entrevista (Segunda etapa)
Período das entrevistas 12 a 16/09/2022
Resultado da segunda etapa 20/09/2022
Prazo para recurso da segunda etapa 22/09/2022
Resultado de recurso da segunda etapa 27/09/2022
Resultado final
Resultado final 27/09/2022
Matrícula dos alunos 03 a 07/10/2022
Aula inaugural 13/10/2022

Belém, 01 de julho de 2022.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará
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