
                                           

 
CHAMADA PÚBLICA PARA PROCESSO SELETIVO 

PÓS-DOUTORADO EM PESQUISA APLICADA À  
SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER  

PELO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD) / CAPES 2019 
 
 
A Vice-direção de Ensino e a Coordenação do Programa de Pós-graduação em Pesquisa 
Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 
Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz 
(IFF/Fiocruz), tornam públicos, para conhecimento dos interessados, o calendário e as 
normas para a seleção de candidatos a Pós-doutorado pelo PNDP/Capes nesse 
Programa. 
 
1. Coordenação 
Coordenador: Zilton Farias Meira de Vasconcelos 
Coordenador Adjunto: Saint Clair dos Santos Gomes Junior 
 
2. Objetivo 
A chamada tem como principal objetivo a concessão de bolsa pelo Programa Nacional 
de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES, para desenvolvimento de projeto no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher.  
 
As regras de concessão seguirão o determinado na Portaria da CAPES 86/2013 e o aqui 
disposto. 
 
3. Público alvo 
Doutores interessados em desenvolver atividades propostas pelo estágio pós-doutoral 
vinculadas ao ensino e projetos de pesquisa relevantes e originais, sob supervisão de um 
professor permanente credenciado nas linhas de pesquisa do programa 
PGPASCM/IFF/FIOCRUZ, e com lotação no IFF/FIOCRUZ. Para acesso às linhas de 
pesquisa e contato dos professores, o candidato deve acessar: 
http://ensino.iff.fiocruz.br/index.php/21-pgpascm/17-pgpascm 
 
4. Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas: 
 
4.1. Do candidato a bolsista exige-se: 
I – Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em curso 
avaliado pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 
II – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 
estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 
científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 
III – Deverá apresentar produção científica ao longo dos últimos cinco anos, na forma 
de artigos científicos plenos, capítulos de livro ou livros. Os candidatos devem enviar 
cópias das publicações consideradas mais relevantes. 
IV – Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 



                                           

V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 
vínculo empregatício; 
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 
ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 
§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V do 
artigo 5º da Portaria da CAPES 86/2013, sem prejuízo de suas atividades de docência, 
após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação. 
§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V deverão apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 
prazo de vigência da bolsa. 
§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V não poderão realizar o 
estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 
 
4.2. Do bolsista exige-se: 
I- Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de 
Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o 
encerramento da respectiva bolsa; 
II– Dedicar-se às atividades do projeto; 
III – Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não 
observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação 
pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 
 
5. Bolsa 
A vigência da bolsa será de 12 meses. E o valor, pago mensalmente direto ao bolsista, 
será de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).    
 
6. Número de vagas 
Está prevista uma (1) vaga para o Programa de Pós-graduação em Pesquisa Aplicada à 
Saúde da Criança e da Mulher. 
 
7. Inscrição  
De 01 a 05 de abril de 2019, exclusivamente por e-mail, para o endereço 
pgpascm@iff.fiocruz.br. 
Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas na Secretaria 
Acadêmica. 
 
 
Documentos para inscrição:  
 

a) Ficha de inscrição (Anexo I); 
b) Fotocópia da Carteira de Identidade (frente e verso); 



                                           

c) Fotocópia do CPF (frente e verso); 
d) Fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação; 
e) Fotocópia do Diploma do Doutorado e do histórico escolar do curso. Os 

candidatos que ainda não possuírem o referido Diploma poderão apresentar 
Declaração de Conclusão do Programa de Pós-graduação de origem, atestando o 
cumprimento de todos requisitos para obtenção do título, e que o diploma se 
encontra em processo de confecção. 

f) Termo de Compromisso do Bolsista preenchido e assinado, disponível no Anexo 
II da Portaria Nº.086 da CAPES, de 03 de julho de 2013, acessado do link 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_
Regulamento_PNPD.pdf 

g) Carta de apresentação do candidato por parte do supervisor do pós-doutorado, 
conforme a linha relacionada ao seu projeto de pesquisa; 

h) Plano de Trabalho do Bolsista articulando pesquisa e ensino; 
i) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/curriculo) atualizado e documentado; 
j) Projeto de Pesquisa. 

 
O Projeto de Pesquisa deverá ser elaborado do seguinte modo: (a) folha de rosto; (b) 
resumo; (c) introdução; (d) objetivos; (e) fundamentação teórica; (f) metodologia; (g) 
resultados esperados; (h) cronograma e (i) referências bibliográficas. O Projeto de 
Pesquisa deverá conter no máximo 20 páginas, excluindo-se a folha de rosto e as 
referências bibliográficas, espaçamento 1,5 em letra Times New Roman 12. 
 
Nota: Todos os documentos devem ser enviados exclusivamente por e-mail em formato 
PDF. Caso não seja entregue algum desses documentos o candidato será 
desclassificado. 
 
8. Etapas do Processo Seletivo e Calendário 
 
 ETAPAS DATAS 
01 Período de inscrição 01 a 5 de abril de 2019 
02 Homologação da Inscrição 9 de abril de 2019 
03 Análise de Currículo, Plano de Trabalho e 

Projeto 
11 e 12 de abril de 2019 

04 Entrevistas 17 de abril de 2019, a partir das  
9h 

05 Resultado das Entrevistas 18 de abril de 2019 
06 Interposição de Recursos da Entrevista 24 de abril de 2019 
07 Divulgação do Resultado Final 26 de abril de 2019 
08 Início das atividades Maio de 2019 
 



                                           

9. Início das atividades 
Maio de 2019. 
 
10. Disposições gerais  
 
10.1. Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico 
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111  

10.2. Os candidatos serão contactados por e-mail em todas as etapas do processo 
seletivo. 

10.3. Todos os casos não contemplados no presente processo seletivo serão resolvidos 
pela Comissão de Seleção. 

10.4. Todo processo seletivo será realizado nas dependências do Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/ Fiocruz, no seguinte 
endereço: Avenida Rui Barbosa, 716, 4º andar – Departamento de Ensino, Flamengo, 
Rio de Janeiro, RJ. 

10.5. Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos na Secretaria 
Acadêmica até 90 dias após a data da divulgação do resultado final. A partir desta 
data os documentos não retirados serão descartados. 
 
11. Comissão de Seleção 
A Comissão de Seleção será composta por 2 professores externos e presidida por 
docente permanente do programa. 
 
 
  Rio de Janeiro, 11 de março de 2019. 
 
 
 

Zilton Farias Meira de Vasconcelos 
Saint Clair dos Santos Gomes Junior  

Coordenação da PGPASCM 
IFF/ Fiocruz 

 
 

Antonio Eduardo Vieira dos Santos 
Martha Cristina Nunes Moreira 

Coordenação de Ensino 
IFF/ Fiocruz



                                           

ANEXO I 
 
 

Ficha de Inscrição para bolsa PNPD/CAPES 
 
1. Programa de Pós-Graduação:  
(     ) Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher  
 
2. Nome do (a) candidato (a) ____________________________________________ 
  
 
3. CPF: ______________________________________________________________ 
 
  
4. Data de Nascimento: _________________________________________________  
 
 
5. Instituição de Origem: ____________________Função: ____________________ 
 
 
6. Supervisor: _________________________________________________________  
 
 
9. Linha de Pesquisa do Projeto:  
 
_____________________________________________________________________  
 
 
10. Título do Projeto:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
  
11. Endereço do (a) candidato (a):  
 
_____________________________________________________________________  
 
 
12. Fone: _____________________________________________________________  
 
 
13. E-mail: ____________________________________________________________  
 
 
14. Cidade, Estado, País: _______________________________________________ 
 
 

RAÇA/COR: (  ) BRANCA (  ) PRETA (  ) PARDA (  ) INDÍGENA (  )AMARELA (  ) NÃO DECLARADA 


