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EDITAL PÓS-DOC nº 02/2017
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG abre chamada para seleção de bolsista de Pós-Doutorado (uma vaga) em
conformidade com o Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES
(Portaria nº 086, de 03/07/2013). A bolsa terá validade de 12 meses.
A linha de pesquisa será Tecnologia aplicada ao estudo de agentes
infectoparasitários e doenças relacionadas a temática: Mecanismos de resistência aos
antimicrobianos e seus inibidores, atuando no projeto “ESTUDO DO MECANISMO DE
EFLUXO E SEUS INIBIDORES EM Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium abscessus”
São requisitos para o candidato:
I . Possuir o título de Doutor, obtido há no máximo 05 (cinco) anos, com formação na área
das Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas, Biologia ou Biotecnologia. Obtido em
Programas de Pós-Graduação recomendados 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.

Experiência comprovada na área de bacteriologia, biologia molecular, ensaios de

acumulação e inibição do efluxo, e testes sensibilidade aos antimicrobianos.
III.

Experiência comprovada na participação em projetos atuando na gestão, prestação

de contas e desenvolvimento técnico.

As

inscrições

serão

realizadas

exclusivamente

pelo

sistema

digital:

http://www.siposg.furg.br, no período de 04 de março a 09 de março de 2017, respeitada
a postagem dos seguintes documentos digitalizados em formato .pdf:
• cópia da Carteira de identidade, com CPF;
• cópia do passaporte para candidatos estrangeiros;
• cópia do Diploma de Doutorado, ou Atestado, ou Ata da sessão de defesa da Tese de
Doutorado;
• Currículo Lattes atualizado no caso de brasileiro ou currículo com histórico no caso de
estrangeiros (na entrevista devem ser entregues os currículos documentados);
• Proposta de disciplina a ser ministrada para o PPGCS, na temática do edital.

Para fins de pontuação, a comissão formada por docentes do Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde da FURG levará em conta os seguintes critérios de
avaliação:
N°

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

1

Análise do Currículo Lattes documentado, para brasileiros, ou
histórico documentado para candidatos estrangeiros. Os critérios
de pontuação serão avaliados pela comissão avaliadora.

5,0
(cinco pontos)

2

Proposta de disciplina apresentada pelo candidato. Qualidade do
material escrito (1,0), pertinência em relação a Área de
Concentração do Programa (1,0).

2,0
(dois pontos)

3

Entrevista para identificar o perfil do candidato quanto à sua:
- experiência técnico-acadêmica que o tornam apto para executar
o projeto escolhido (1,0);
- submissão de projetos para financiamento em agências nacionais
e/ou internacionais (1,0);
- expectativa de participar deste Programa e suas principais
motivações (1,0).

3,0
(três pontos)

CRONOGRAMA

Nº
1

ATIVIDADE

PERÍODO

Divulgação do edital do PGCS-FURG do Programa Nacional de
Pós-Doutorado da Capes

03/03/2017

2

Período de Inscrições pelo sistema digital:
http://www.siposg.furg.br

04/03/2017 a
09/03/2017

3

Homologação das Inscrições

10/03/2017

4

Entrevista (Levar o questionário e o currículo Lattes
DOCUMENTADO ou histórico DOCUMENTADO, no caso de
estrangeiros)

13/03/2017

5

Avaliação por parte da comissão do programa do currículo Lattes
ou do histórico, no caso de estrangeiros, e dos questionários
respondidos pelos candidatos

13/03/2017

6

Divulgação do resultado na página do programa

13/03/2017

7

Término do Período de recursos

15/03/2017

8

Divulgação do resultado final
Encaminhamento do candidato selecionado e suplentes para
PROPESP/FURG e CAPES

16/03/2017

9

Implementação da Bolsa PNPD

Março/2017

A Comissão de seleção será composta pelos professores doutores Pedro Eduardo
Almeida da Silva, Andrea Von Groll e Carlos James Scaini.

Rio Grande, 03 de março de 2017.

Prof. Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da FURG

