
Programa de Pós-Graduação
em Saúde e Sociedade

www.propeg.uern.br/ppgss

EDITAL Nº 002 / 2023 – PPGSS / UERN

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde  e  Sociedade
(PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público,
pelo  presente  Edital, o  Processo  Seletivo  para  candidatos/as  ao  Programa de
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Pós-Doutorado Estratégico (EDITAL
16/2022 - CAPES).

1. DAS VAGAS

1.1. O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS oferece 02
(duas)  vagas para o  Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG)
Pós-Doutorado  Estratégico. A  publicação  deste  edital  encontra-se  na  página
eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss e também no Jornal
Oficial da FUERN – JOUERN, no endereço: http://portal.uern.br/jouern.

1.2.  A  implementação  das  bolsas  do  Programa  de  Desenvolvimento  da  Pós-
Graduação (PDPG) Pós-Doutorado Estratégico pela CAPES está CONDICIONADA
ao calendário de implementação da CAPES, que tem previsão de ocorrer da seguinte
forma:
a) Área  de Doenças  Infecciosas  e  Parasitárias:  duração  de 24  (vinte  e  quatro)
meses, previsão de implementação até março de 2023. Ver ANEXO I.
b) Área  de  Neurociências:  duração  de  24  (vinte  e  quatro)  meses,  previsão  de
implementação em agosto de 2023. Ver ANEXO II.

1.3.  As  datas  previstas  para  a  implementação  das  bolsas  estão  sujeitas  a
modificações em virtude do calendário da CAPES. 

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. Poderão se inscrever brasileiros/as natos/as ou naturalizados/as e estrangeiros/as
com visto permanente, portadores/as de diploma de curso superior da área da saúde e
afins, com título de Doutor/a obtido/homologado por Programas de Pós-Graduação na
Área de Doenças Infecciosas e Parasitárias (PLANO DE TRABALHO 1 – descrito no
ANEXO I) e na Área de Neurociências  (PLANO DE TRABALHO 2 – descrito no
ANEXO II),  reconhecidos e cadastrados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal  de Nível  Superior  – CAPES,  titulados/as há no máximo 5 (cinco)  anos,  a
contar da data da implementação da bolsa.

2.2. A  inscrição  deverá  ser  feita  via  eletrônica  (e-mail:
selecaoppgss@mestrado.uern.br) pelo/a candidato/a no período de 10 a 24 de janeiro
de 2023.

2.3. Para  efetuar  a  inscrição,  o/a  candidato/a  deverá  apresentar  os  seguintes
documentos:
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2.3.1. Formulário de inscrição / Análise do Currículo (ANEXO III)
2.3.2. A documentação comprobatória do ANEXO III para julgamento de títulos e de
currículo  deverá  ser OBRIGATORIAMENTE ordenada,  conforme  a  ordem
apresentada no referido documento, constando a experiência acadêmica e profissional
do/a candidato/a.

2.3.2.1. A cópia dos documentos comprobatórios do currículo deverá compor um único
arquivo em PDF. 

2.3.3. Cópias do diploma de graduação e do título de Doutor/a;

2.3.4. Comprovantes de realização de outro(s) Estágio(s) Pós-Doutoral(is) (se for o
caso).

2.3.5. Cópia do documento de identificação com foto (serão considerados documentos
de identificação: RG atualizado com no máximo 10 anos, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO (CNH), CARTEIRA PROFISSIONAL (frente e verso) ou passaporte);

2.3.6. Plano de atuação no formato pdf (máximo  5 laudas,  espaçamento 1,5, fonte
Times New Roman, tamanho 12, margem superior e esquerda 3 cm, margem inferior e
direita 2 cm).

2.3.6.1. O Plano de atuação deve ser elaborado com base em  APENAS uma das
áreas de pesquisa indicada no Formulário de Inscrição, sendo essas:

a) Área  de  Doenças  Infecciosas  e  Parasitárias.  Para  elaboração  do  Plano  de
atuação nessa área, deve ser utilizado como base o  Plano de Trabalho descrito no
ANEXO I.
b) Área de Neurociências. Para elaboração do Plano de atuação nessa área, deve
ser utilizado como base o Plano de Trabalho descrito no ANEXO II.

2.3.7. Comprovante de pagamento da taxa administrativa no valor de R$ 180,00 (cento
e oitenta reais) na forma de depósito/transferência bancária constando o código de
identificação  da  movimentação  bancária  no  Banco  do  Brasil,  Agência  4687-6,
Conta-Corrente  nº  72.087-9,  Mossoró/RN,  em  favor  da UERN-MESTRADO  EM
SAÚDE E SOCIEDADE.

Obs1.:  NÃO  SERÁ  ACEITO COMPROVANTE  DE  DEPÓSITO  POR  MEIO  DE
ENVELOPE BANCÁRIO.
Obs2.: NÃO SERÁ ACEITO pagamento feito por PIX para o CPNJ da UERN.
Obs3.: Caso necessário, segue o CNPJ da UERN: 08.258.295/0001-02.

2.3.7.1. Só será admitido o pagamento da taxa de inscrição no período referido no
item 2.2., deste Edital.
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2.3.7.2. O  simples  agendamento  e  o  respectivo  demonstrativo  não  constituem
documento comprovante de pagamento do valor de inscrição.

2.3.7.3. O/A candidato/a deverá guardar consigo, até a homologação final da inscrição,
o  comprovante  de  pagamento  como  suficiente  instrumento  de  comprovação  de
pagamento da inscrição.

2.3.7.4. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido.

2.4. O/A  candidato/a  deverá  digitalizar  os  documentos  solicitados  e  enviá-los  em
arquivo(s) no formato PDF, anexados em um único e-mail, que deverá conter como
tópico  do  e-mail  “Inscrição  Seleção  PDPG  estratégico  2023 –  Nome  do/a
candidato/a”.

Ex.: Inscrição Seleção PDPG estratégico 2023 – Ivana Alice Teixeira Fonseca

2.4.1. Após o recebimento do e-mail, o programa terá até 24h para confirmar o seu
recebimento.

Obs1.: A  confirmação  do  recebimento  do  e-mail  não  implica  no  deferimento  da
inscrição. 
Obs2.: Caso  o/a  candidato/a  não  receba a  confirmação  no prazo  previsto,  deverá
entrar  em  contato  com  a  secretaria  do  PPGSS  através  do  e-mail:
saudesociedade@mestrado.uern.br

2.5. A  ausência  de qualquer  dos  documentos/comprovantes  exigidos  no  item 2.3.
implicará no indeferimento da inscrição do/a candidato/a.

2.6. É vedada a concessão da bolsa a que se refere este edital,  para docentes que
integram a estrutura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

3.1. A homologação preliminar das inscrições ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2023,
na página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.

3.2. Poderão  ser  apresentados  recursos  aos  indeferimentos  das  inscrições  e/ou
apresentação de eventuais documentações que estejam faltando ou que se encontrem
incompletas  até  o  dia  25  de  janeiro  de  2023,  via  eletrônica  (e-mail:
selecaoppgss@mestrado.uern.br).

3.3.  A homologação final das inscrições ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2023 na
página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
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4. DA SELEÇÃO

4.1. A seleção levará em consideração os seguintes critérios:

CRITÉRIOS PESO

Plano de Atuação / Entrevista Peso 7

Pontuação da produção científica dos últimos 3 anos (a partir de 
2019) avaliada na área da CAPES, ao qual o programa está 
vinculado - Medicina II (conforme ANEXO IV)

Peso 3

4.2. No Plano de Atuação o/a candidato/a deve descrever o que será desenvolvido
em consonância com um dos Planos de Trabalho (ANEXOS I e II). 
 
4.3. A realização da entrevista dos/as candidatos/as se dará no dia 01 de fevereiro de
2023, de forma REMOTA, a partir das 14h.

4.4. Os candidatos deverão acessar a sala de espera para aguardar o acesso à sala
oficial de entrevista, e terá que estar online 10 minutos antes do horário divulgado no
documento junto com a homologação final das inscrições. 

4.5. O não comparecimento remoto do/a candidato/a,  por  qualquer  motivo,  para  a
realização da entrevista, no dia e horário, implicará na sua eliminação automática.

4.6. É de responsabilidade do/a candidato/a ter acesso funcional à internet, bem como
equipamento  de informática  (computador,  smartphone ou tablet)  compatível  com a
sala, com câmera de vídeo, acessórios de áudio e conexão de internet adequada para
realização  de  chamadas  de  videoconferência.  Recomenda-se  testá-lo  com
antecedência.

4.7. É obrigatório que durante a entrevista a câmera e o microfone do/a candidato/a
estejam ligados e funcionando corretamente.

4.8. Para  fins  de  registro  e  comprovação  da  identidade,  o/a  candidato/a  deverá
apresentar documento de identificação legível, de modo que a banca possa conferir a
identificação do/a candidato/a.

4.9. Não será permitido o compartilhamento de tela.

4.10. Cada candidato/a terá até 15 (quinze) minutos para exposição oral do Plano
de Atuação.

4.11. Não será permitida a utilização de recurso audiovisual compartilhado na
sala de entrevista.
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4.12. Orienta-se que a duração máxima da entrevista seja de 45 minutos, onde os/as
candidatos/as  deverão  fazer  uma defesa  oral  do  seu  Plano  de  Atuação e  serão
arguidos pelos membros da banca.

4.13. A  Comissão  avaliadora  não  se  responsabilizará  por  eventuais  problemas
decorrentes  de  conexão  de  internet  ou  má  qualidade  de  som  ou  imagem  do/a
candidato/a que comprometam a etapa de arguição. 

4.14.  Em decorrência de problemas técnicos o/a candidato/a terá até cinco minutos
para retornar à sala. Se isso não acontecer, a entrevista será dada por encerrada e a
avaliação  será  realizada  levando-se  em  consideração  as  informações  que  foram
disponibilizadas até o momento da interrupção. 

5. DO RESULTADO

5.1. A divulgação do resultado preliminar ocorrerá até o dia 03 de fevereiro de 2023,
na página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.

5.2. Poderão  ser  apresentados  recursos  ao  resultado  até  48  horas  após  a
divulgação  do  resultado  preliminar,  a  serem  enviados  via  eletrônica  (e-mail:
selecaoppgss@mestrado.uern.br) pelo/a candidato/a.

5.3. O resultado final  da seleção ocorrerá até o dia  07 de fevereiro de 2023,  na
página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss e também
no Jornal Oficial da FUERN – JOUERN, no endereço: http://portal.uern.br/jouern.

6. DA CONVOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA

6.1. À medida que a bolsa do  Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação
(PDPG) Pós-Doutorado Estratégico for liberada, o/a candidato/a será convocado/a
(via e-mail), seguindo a ordem de classificação, para entregar as documentações e
assinar os documentos necessários. 

6.2. Os/As candidatos/as convocados/as terão prazo máximo de 48 horas úteis para
apresentar-se à Secretaria  do PPGSS no horário de 08h às 11h e 14h às 17h.  A
secretaria  do  PPGSS  funciona na  Faculdade  de  Ciências  da  Saúde  –  FACS,
localizada no endereço: Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto. 59607-360.
Mossoró/RN.  O  não  comparecimento  acarretará  na  convocação  do/a  candidato/a
classificado/a na sequência.

7. DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS 

7.1.  A implementação  das  bolsas  decorrentes  da execução  deste  edital  ocorrerão
mediante a liberação dos recursos e dotações orçamentárias da agência de fomento.
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7.1.1.  No  caso  de  liberação  dos  recursos,  o  cadastro das  bolsas  está
CONDICIONADA ao calendário da CAPES, que ainda não foi publicado, e, portanto,
sujeita a modificações.

7.2. Cada bolsa de PDPG terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, improrrogáveis.

7.3. É vedado ao/à bolsista acumular bolsa de outro programa da CAPES ou de outra
agência de fomento federal, estadual ou municipal, exceto nos casos expressamente
autorizados em ato normativo da CAPES mediante requerimento prévio.

7.4. O bolsista deverá se dedicar única e exclusivamente às atividades do Programa.

7.5. Não será permitida a utilização de dados bancários de terceiros, conta conjunta na
qual o/a bolsista não seja o/a titular ou de conta poupança para recebimento da bolsa.

8. DO CALENDÁRIO

ETAPA DATA

Período de Inscrição 10 a 24 de janeiro de 2023

Homologação preliminar das
inscrições

25 de janeiro de 2023

Recursos aos indeferimentos das
inscrições

Até o dia 27 de janeiro de 2023

Homologação final das inscrições 30 de janeiro de 2023

Entrevista dos/as candidatos/as 01 de fevereiro de 2023

Divulgação do resultado preliminar Até o dia 03 de fevereiro de 2023

Recursos ao resultado preliminar
Até 48 horas após a divulgação da

homologação preliminar das inscrições

Resultado final Até o dia 07 de fevereiro de 2023

Mossoró-RN, 10 de janeiro de 2023.
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