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O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, nível Mestrado (PPGE) da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) está recebendo currículos para selecionar 1 (um) recém-doutor 
para atuar no projeto Fortalecimento do ensino e pesquisa da Enfermagem com suporte 
interdisciplinar da Educação e Biologia aprovado no Programa Nacional de Pós-
Doutorado – PNPD 2011. A bolsa R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a ser pago 
diretamente ao bolsista pela CAPES. A bolsa tem duração de 16 (dezesseis) meses 
prorrogáveis por mais 24 (vinte e quatro) meses mediante recomendações de comitê 
específico.  
 
1. Requisitos do candidato: 
a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo sua indicação seja aprovada 
pela CAPES; 
d) dedicar-se integralmente às atividades do projeto; 
e) não ter vínculo empregatício ou estatutário; 
e) não ser aposentado; 
f) ter obtido o título de doutor há, no máximo, 5 (cinco) anos; 
g) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes. 
 
2. Atuação do Bolsista Selecionado 
Será selecionado 1 (um) bolsista que desenvolverá atividades no subprojeto da Proposta 
aprovada no Edital PNPD 2011, de acordo com o perfil desejado: 
 
Sub-Projeto - Fortalecimento do ensino e pesquisa da Enfermagem com suporte 
interdisciplinar da Educação e Biologia. 
Fortalecimento das atividades de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e 
seguimento a proposta curricular da graduação em enfermagem com desenvolvimento de 
projeto de avaliação integrando Educação, Biologia e Enfermagem. Auxiliar no 
desenvolvimento de pesquisas de diagnósticos ou de intervenção que apontem metodologias 
de transformação da realidade regional da metade Sul do Rio Grande do Sul. 
 
Perfil do Bolsista com Formação Básica em Educação: atender a todos os pré-requisitos 
citados anteriormente, e:  
- Apresentar formação básica em psicologia, pedagogia ou ciências sociais, e ter pelo menos 
uma produção científica, tecnológica ou artístico-cultural dos últimos 03 (três) anos, 
divulgada em evento científico relacionados à pesquisa em educação ou saúde; 
- Compatibilidade e interesse em desenvolver o plano de trabalho desenvolvido no sub-
projeto do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem disponível neste programa; 
 
3. Documentação necessária para a inscrição: 
a) Endereço, telefone e E-mail do candidato. 
b) Cópia do Diploma de Doutorado obtido em programa de pós-graduação credenciado pela 
CAPES ou Documento equivalente; 
c) Cópia dos Históricos da Graduação e da Pós-Graduação; 
d) Currículo Lattes atualizado; 
e) Cópia da carteira de identidade e do CPF; 
f) Proposta de Trabalho  
 



 
4. Período de Inscrição: 
A inscrição do candidato deverá ser feita pessoalmente ou via Sedex 10 no período de 25 a 
26/07/2013 (Inscrições pelo Correio serão aceitas apenas se emitidas até a data 
25/11/2011) no seguinte endereço: 
Secretaria da Pós-Graduação em Enfermagem- PNPD 2013 
Faculdade de Enfermagem 
Rua Gomes Carneiro nº1, 1º andar, sala 204 
Universidade Federal de Pelotas 
Campus Universitário Porto 
CEP: 96010-610 
Pelotas, RS - Brasil 
Telefone: (53) 39211428 
 
5. Seleção: 
O processo de seleção compreenderá a análise do currículo do candidato e proposta de 
trabalho. Será indicado para receber a bolsa PNPD o candidato que, preenchendo os requisitos 
necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela Equipe Executora do Projeto. 
 
6. Divulgação dos resultados: 
O resultado final da seleção será divulgado na página do PGFen-UFPel 
(pgenfermagem.ufpel.edu.br), até o dia 31/07/2013. 
 
Mais Informações: Secretaria do PPGFen-UFPel, Fone: (53) 39211428 
mestrado.enfer@ufpel.tche.br 
 

           
                     Pelotas, 08 de julho de 2013. 
 

                                                                   


