
 

 

 

EDITAL 01/2016 - SELEÇÃO BOLSISTA PNPD/MEC/CAPES 
CONTINUIDADE DO EDITAL PNPD CAPES / 2011 

 
O Coordenador do Programa de Pós-graduação em PATOLOGIA da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) FAZ SABER que, no período de 31 de outubro a 25 de novembro de 
2016, estarão abertas as inscrições para seleção e admissão de pesquisadores recém-doutores 
para o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD /CAPES – Portaria 086/2013 - em 

continuidade ao Edital PNPD/CAPES 2011). Serão disponibilizadas 4 (quatro) bolsas. 
 

As inscrições poderão ser efetuadas presencialmente, no Centro de Pós-graduação, Faculdade 

de Medicina, 5 Andar, na Avenida Professor Alfredo Balena, 190, 5º andar, Sala 531 - Bairro 

Santa Efigênia - CEP 30130-100 - Belo Horizonte - MG, de segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 11:30hs e 14:00 as 15:00hs. Contatos - E-mail: ppgpatologia@medicina.ufmg.br;  

página web: http://site.medicina.ufmg.br/cpgpatologia. 

 
1. Vagas: 04 (quatro) bolsistas recém-doutores para início imediato.  
2. Documentos exigidos no ato da Inscrição:  
 

Vide: https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-de-Residencia-
Pos-Doutoral. 
Além dos documentos especificados nesse link exige-se: a) 01 (uma) cópia do projeto de 
pesquisa impressa e outra cópia em PDF gravada em CD com a aprovação ou protocolo de 
submissão do CEUA/COEP. O projeto de pesquisa para Pós-doutorado (máximo 15 páginas 
incluindo eventuais anexos, 2500 caracteres com espaços por página, Times New Roman 
12, espaçamento 1,5) deve conter título, resumo, introdução/revisão da literatura, 
objetivos, material e métodos, referências bibliográficas, cronograma de execução e, 
obrigatoriamente, demonstração de condições de viabilidade e exeqüibilidade no que se 
refere às fontes documentais e demais suportes materiais para a execução e conclusão da 
pesquisa. b) CV Lattes do supervisor e do pesquisador; c) Carta com aceite do supervisor 
da Residência pós-doutoral; d) 01 (uma) cópia do Currículo lattes atualizado com 
comprovação de todas as atividades relacionadas no currículo, em anexo numerado de 
acordo com a ordem em que aparecem no currículo; e) 02 (duas) cartas de apresentação 
acadêmica; f) 1 foto 3x4.   

3. Requisitos:   
3.1  - Requisitos exigidos pela CAPES:   
Vide: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes  

4. Período da bolsa: 12 (doze) meses, renovável ou conforme regulamentação da CAPES.  
5. Valor mensal da bolsa: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Metas estabelecidas associadas ao Edital: O candidato selecionado deverá cumprir um 
programa de pesquisa de alto nível, compatível com as pesquisas desenvolvidas pelos 
grupos que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Patologia. Como resultados a 
médio e longo prazo espera-se que as atividades desenvolvidas pelo candidato selecionado 
possam: (i) gerar publicações em revistas internacionais de alto impacto; (ii) permitir o 
desenvolvimento e a implantação de novas técnicas e métodos de pesquisa; (iii) aprimorar 
a capacitação de recursos humanos; (iv) disseminar o conhecimento gerado no programa 
por meio da apresentação de trabalhos científicos em congressos nacionais e 
internacionais. 

 
7. Critérios e procedimentos para Exame das Candidaturas:  

 
7.1- Os candidatos deverão apresentar à secretaria do Programa de Pós Graduação em 

PATOLOGIA da UFMG, os seguintes documentos: a) Curriculum Vitae, no modelo Lattes, 

atualizado; b) Um Projeto de Pesquisa alinhado com uma área e linha de pesquisa do 

Programa de Pós Graduação em PATOLOGIA da UFMG. O Programa não se responsabiliza 

se o candidato não conseguir enviar os documentos para inscrição por motivo de ordem 

técnica, falha de comunicação, bem como outros fatores técnicos que impossibilitem o 

processamento das informações. Não serão recebidos/substituídos documentos 

posteriormente à inscrição.  

 
7.2- O processo de seleção será baseado na média aritmética das notas atribuídas ao 
Currículo Vitae – PONTUAÇÃO BAREMA DO CURRICULO (EM ANEXO); Projeto de Pesquisa 
e entrevista (domínio do assunto e disponibilidade de dedicação exclusiva as atividades do 
estágio pós-doutoral).  
 
A partir das informações coletadas e sistematizadas serão listados, em ordem decrescente, 
os candidatos aprovados, sendo que os quatro primeiros indicados a CAPES.  
 
Serão desclassificados os candidatos cujo projeto de pesquisa obtiver nota menor que 70.  
 
Em caso de empate o critério de desempate será o candidato de maior nota no projeto, 
Persistindo-se o empate o desempate se dará pela melhor nota no currículo. 
 
A seleção será realizada por banca formada com três professores, indicados pelo Colegiado 
de Pós-Graduação em Patologia que não tenham conflito de interesses. Os membros que 
entrarem na concorrência estarão excluídos da banca de seleção. Critérios analisados: 
relevância, originalidade, metodologia, adequação para Pós-doutorado e para o tempo de 
vigência da bolsa, análise do CV do orientador quanto à produção científica principal 
vinculada ao Programa de Pós-graduação em Patologia e experiência na temática do 
projeto. 

 
8. Conforme disponibilidade de recursos pela CAPES, o supervisor do projeto administrará o 

auxílio financeiro no valor máximo definido pela CAPES para custeio de atividades de pesquisa 

referentes ao projeto. 

 

 



 

 

9. Cronograma: Início das inscrições. 31/10/2016: Término das inscrições. De 25/10/2016: 

Entrevista para apresentação do projeto de pesquisa e do currículo Lattes. 28/11/2016 a 

30/11/2016. Divulgação do resultado no site do Programa de Pós-Graduação em PATOLOGIA 

da UFMG. 

 
A partir da divulgação do resultado final, os candidatos reprovados terão até o dia 02 de 

dezembro de 2016 para interposição de recurso ao Coordenador do Programa, por escrito e 

protocolado, pessoalmente ou por representante legal. 

 
A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em PATOLOGIA convocará o candidato aprovado 

em até 24h úteis após o julgamento dos recursos para o cadastro do Residente junto à CAPES e 

à UFMG. O não comparecimento, na data estabelecida para registro acadêmico, será 

considerado como desistência, e implica no cancelamento automático da aprovação. A 

implementação da bolsa segue as regras estabelecidas pela CAPES. 
 
10. Disposições Gerais: 

 
10.1 - Os candidatos que tiverem sua inscrição INDEFERIDA na análise dos documentos 

exigidos e os candidatos NÃO CLASSIFICADOS terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

divulgação do resultado final, para a retirada dos documentos apresentados por ocasião da 

inscrição. Após este prazo, a documentação será descartada. 

 
10.2 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Coordenador do Programa de 
Pós Graduação em PATOLOGIA. 

 
 
Belo Horizonte, 28 de OUTUBRO de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


