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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – 01/2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em  Ciências da Saúde  

(PPGCS)  da Universidade Federal do Rio Grande torna pública a abertura de 

inscrições para a seleção de bolsistas em nível de Pós-Doutorado para atuar 

junto ao PPGCS, em conformidade com o regulamento do Programa Nacional 

de Pós-Doutorado da CAPES (PNPD/CAPES), Portaria CAPES nº 86, de 03 de 

julho 2013 (disponível no link: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-

pais/pnpd-capes). 

 

I- DO NÚMERO DE BOLSAS  

§1 – Serão disponibilizadas duas (02) bolsas para estágio pós-doutoral (PNPD). 

As bolsas terão duração inicial de 12 meses, podendo ser renovadas por outro 

período de 12 meses, dependendo da avaliação do supervisor. 

 

II- DOS REQUISITOS PARA O(A) CANDIDATO(A) 

§1- O(A) candidato(a) deve atender aos requisitos estabelecidos pela Portaria 

No. 086, de 03 de junho de 2013 da CAPES (disponível no link: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes): 

§2– O(A) candidato(a) deve possuir o título de doutor, quando da implementação 

da bolsa, obtido em programas credenciados pela CAPES. Em caso de diploma 

obtido em instituição estrangeira não validado no Brasil, este será analisado pela 

Comissão de Ensino do PPGCS quanto a sua pertinência e validade para 

participar deste edital conforme a portaria No. 086, de 03 de junho de 2013 da 
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CAPES (disponível no link: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-

capes) 

§3- O/A candidato não pode ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

 

III- DAS INSCRIÇÕES 

§.1 As inscrições serão realizadas no período de 03 de setembro 2018 a 06 de 

setembro de 2018 exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br. 

§.2 A inscrição deverá ser realizada em um dos projetos descritos neste edital 

(item VI). As inscrições em mais de um projeto não serão homologadas.  

IV. DOCUMENTAÇÃO: 

Os documentos que deverão ser digitalizados e anexados no sistema de 

inscrição (www.siposg.furg.br) são: 

a) Cópia do RG e do CPF (para brasileiros) e passaporte para 

estrangeiros; 

b) Cópia do Diploma ou certificado de conclusão de Doutorado; 

c) Currículo Vitae (Modelo Lattes)  formato completo, em PDF  

d) Anexo I devidamente preenchido; 

e) Plano de trabalho com 3 cm de margens esquerda e direita e 2,5 cm 

de margens superior e inferior, utilizando fonte Times New Roman 12 

e espaçamento 1,5, contendo até 1000 palavras. O plano deve indicar 

claramente para qual projeto o candidato está se inscrevendo; 

experiência prévia na temática do projeto para o qual esta se 

inscrevendo e um plano de atividades que pode contribuir para o 

desenvolvimento do projeto. 

V. DO PROCESSO SELETIVO 

§.1 A seleção será conduzida pela Comissão de Ensino do Programa de PPGCS 

e constará de duas etapas. 

V.1 ETAPA I (Classificatória e eliminatória): esta etapa constará da avaliação do 

plano de trabalho e sua defesa, que serão avaliados de acordo com os critérios 

estabelecidos no Anexo II. A defesa do plano de trabalho será realizada na 
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FAMED-FURG na sala 214. o candidato terá 15 minutos para apresentação do 

seu plano de trabalho e em seguida será arguido pelos membros da comissão 

de seleção.  

a) A nota mínima para a aprovação nesta etapa é sete (7.0); 

b) Será classificado para a próxima etapa (Etapa II) apenas o primeiro 

colocado em cada um dos três projetos constante neste Edital (Item 

V) 

V.2  ETAPA II (Classificatória): esta etapa constará da pontuação do CV segundo 

o constante no Anexo I. Serão aprovados os dois candidatos com maior 

pontuação entre os aprovados na ETAPA I. 

 

VI. DOS PROJETOS  

1) TÍTULO: Influência de polimorfismos nos genes responsáveis pela 

metabolização do álcool sobre a dependência alcoólica: um estudo de caso-

controle no extremo sul do Brasil 

     OBJETIVO: Estudar a frequência de polimorfismos nos genes ADH e ALDH 

em indivíduos dos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-

AD) e dos Alcoólicos Anônimos (AA) das cidades de Rio Grande, Pelotas, 

Canguçu e São Lourenço do Sul, comparando-os a indivíduos sem dependência 

alcoólica 

2) TÍTULO: Estudo do mecanismo de efluxo e seus inibidores em isolados 

clínicos de Mycobacterium tuberculosis e micobactérias não tuberculosas 

    OBJETIVO: Determinar do papel do mecanismo de efluxo mediando 

resistência aos principais fármacos antimicrobianos em isolados clínicos de M. 

tuberculosis e outras micobactérias (MNT), e identificação de compostos 

inibidores desse mecanismo. 

3) TÍTULO: Determinação de pesticidas, fármacos e produtos de cuidado 

pessoal (PPCPs) no ambiente: avaliação dos efeitos no solo e biota 

OBJETIVO: Implementar e validar métodos analíticos para determinação de 

pesticidas, fármacos e PPCPs no ambiente e na biota, bem como investigar os 

efeitos em modelo biológico. 



VI. DO CRONOGRAMA  

Lançamento do Edital 03 de setembro de 2018 

Início das inscrições 03 de setembro de 2018 

Término das inscrições 06 de setembro de 2018 

Homologação das inscrições 10 de setembro de 2018 

Recursos da homologação das inscrições 11de setembro de 2018 

Julgamento dos recursos das Inscrições 12 de setembro de 2018 

Avaliação da proposta e defesa do plano 17 de setembro de 2018 

Divulgação do Resultado Preliminar Etapa I 18 de setembro de 2018 

Recursos da Etapa I 19 de setembro de 2018 

Julgamento dos recursos da Etapa I 19 de setembro de 2018 

Divulgação do Resultado da Etapa I 19 de setembro de 2018 

Etapa II – Avaliação de CV 24 de setembro de 2018 

Resultado Preliminar da Etapa II 25 de setembro de 2018 

Recursos da Etapa II 26 de setembro de 2018 

Julgamento do recurso da Etapa II 26 de setembro de 2018 

Resultado Final 26 de setembro de 2018 
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