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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA  
NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO – PNPD/CAPES 

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em 
conformidade com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPel e de acordo com a Portaria 
CAPES 086, de 03 de julho de 2013 torna público, no uso de suas atribuições, para conhecimento dos 
interessados, o processo de seleção de Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES, 
para realização de estágio pós-doutoral no PPGO, nos termos estabelecidos neste edital. 

1. Objetivo do edital 
A seleção visa ao preenchimento de 02 (duas) cotas de Bolsa PNPD/CAPES concedidas ao PPGO, de 
acordo com o regulamento do Programa previsto no anexo I da Portaria CAPES 086, de julho de 2013. 
Outras informações sobre o PNPD/CAPES podem ser consultadas em: capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/
pnpd-capes. Todos os candidatos aprovados mas não classificados ficarão na suplência da vaga por um 
período máximo de 12 meses. 

2. Titulação 
Serão elegíveis Cirurgiões-dentistas, doutores em Clínica Odontológica, em Odontologia ou Materiais 
Odontológicos com experiência comprovada através de publicações científicas e/ou tese em áreas 
biomédicas relacionadas as linhas de pesquisa do programa (https://wp.ufpel.edu.br/ppgo/linhas-de-
pesquisa/). O título de doutor será exigido para a concessão da bolsa, não sendo, portanto, necessário 
para a inscrição. 

3. Requisitos do candidato 
a) ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, será concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) 
meses para que o mesmo decida pela opção de obter visto permanente no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer natureza; 
d) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo sua indicação seja aprovada pela CAPES; 
e) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 
f) não ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário) no Brasil ou possuir liberação formal concedendo 
afastamento da instituição de vínculo; 
g) ser cirurgião-dentista, com reconhecimento de validação, conforme dispositivo legal; 
h) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos, quando da implementação da bolsa. Em caso 
de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá possuir o reconhecimento de validação, conforme 
dispositivo legal; 
h) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 

4. Atuação do bolsista selecionado 
Serão selecionados 2 (dois) bolsistas que desenvolverão atividades nas linhas de pesquisa do PPGO. Os 
bolsistas deverão participar de forma efetiva nas disciplinas clínicas e teóricas do Programa, ficando 
inclusive responsáveis por disciplinas a serem ofertadas a partir de 2018. A participação em outras 
atividades do programa, definidas a critério da coordenação do PPGO, também serão necessárias durante 
a vigência da bolsa.  

5. Inscrições 
Os candidatos devem enviar e-mail solicitando inscrição para o processo seletivo para o endereço 
eletrônico secretariappgo@gmail.com com as seguintes informações: 
5.1. Link para o acesso do Currículo Lattes ou, para pesquisadores estrangeiros, o Anexo III da Portaria 
CAPES 086 de 03/07/2013 devidamente preenchido. 
5.2. Plano de trabalho, anexado em formato PDF, que deve contemplar: 
5.2.1. Memorial descritivo. 
5.2.2. Sugestão de supervisor, com anuência formal e por escrito do futuro supervisor (A lista com os 
supervisores elegíveis encontra-se em https://wp.ufpel.edu.br/ppgo/docentes/). 
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5.2.3. Intenções de pesquisa: Projeto de pesquisa/inovação que pretende desenvolver junto ao programa, 
com apresentação de justificativas e objetivos devendo ainda demonstrar pertinência da proposta a linhas 
de pesquisa do programa, previsão de impactos desejados e adequação aos recursos técnicos disponíveis 
para o desenvolvimento do projeto. 
5.2.4. Intenções de atuação docente no PPGO, como por exemplo, ministrar cursos, seminários e aulas 
tanto na graduação como pós-graduação, destacando em quais disciplinas o candidato pretende contribuir.  

6. Seleção 
A seleção será realizada por uma banca, cuja composição será definida pelo Colegiado do PPGO. O 
processo de seleção compreenderá a análise do currículo dos candidatos e da sua formação acadêmica 
assim como do plano de trabalho, e pertinência em relação as linhas de pesquisa do programa. Será 
indicado para receber a bolsa PNPD o candidato que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a 
maior pontuação final (máximo: 10) atribuída pela banca conforme os seguintes critérios e etapas: 

• 1ª etapa (eliminatória): Análise do plano de trabalho (peso 4,0) 
• 2ª etapa (eliminatória e classificatória): Análise do Currículo Lattes (peso 4,0) 
• 3ª etapa (classificatória): Entrevista (presencial ou virtual) (peso 2,0) 

6.1. A pontuação do currículo lattes obedecerá a planilha utilizada pela Universidade Federal de Pelotas 
(http://concursos.ufpel.edu.br/wp/formularios/ Item 2.1 - Planilha - Prova de Títulos). 

7. Cronograma 
Inscrições: de 12 de Abril a 04 de Maio de 2018 pelo e-mail secretariappgo@gmail.com  
Entrevistas: 08 de Maio de 2018.   
Resultado Parcial: 09 de maio de 2018. 
Prazo para recursos: até 11 de Maio de 2018 
Apreciação dos recursos pelo Colegiado do PPGO e divulgação do resultado final: 14 de Maio de 2018 
  
Os resultados serão divulgados na página do PPGO: https://wp.ufpel.edu.br/ppgo/. 

8. Acompanhamento 
O desempenho dos candidatos selecionados serão avaliados a cada 12 meses por meio de relatórios 
submetidos à apreciação do colegiado do PPGO. O relatório deve informar e demonstrar os avanços e 
entregáveis propostos no cronograma e plano de trabalho. Caso o aprovado não esteja satisfazendo os 
critérios desejados, ou seja cumprimento de metas inferior a 50% do proposto no plano de trabalho não 
haverá a renovação da bolsa concedida. Diante desta situação o colegiado do programa poderá deliberar 
pelo desligamento do bolsista e aproveitamento dos demais candidatos aprovados por ordem de 
classificação. 
Não havendo candidatos aprovados uma nova seleção poderá ser realizada. 

9. Demais informações. 
Situações não previstas neste edital serão deliberadas pelo colegiado do programa. 
  

 
     Pelotas, 10 de abril de 2018. 

     
Profa.Dra. Tatiana P. Cenci 
Coordenadora do Programa de  

Pós-Graduação em Odontologia – PPGO / UFPel  
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