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EDITAL Nº 002 / 2019 – 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 a cadastro de reserva do Programa Nacional de PósDoutorado (PNPD).
1. DAS VAGAS
1.1. O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS oferece 01 (uma) vaga para
o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD).
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Poderão se inscrever brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros com visto permanente,
portadores de diploma de curso superior da área da saúde e afins, com título de Doutor
obtido/homologado por Programas de Pós-Graduação na Área de Neurociências e afins,
reconhecidos e cadastrados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES.
2.2. A inscrição deverá ser feita via eletrônica (e-mail: saudesociedade@mestrado.uern.br) pelo
candidato no período de 12 a 19 de junho de 2019.
2.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
2.3.1. Formulário de inscrição / Análise do Currículo (ANEXO I);
2.3.2. Cópias do diploma de graduação e do título de Doutor;
2.3.3. Comprovantes de realização de outro (s) Estágio (s) Pós-Doutoral (s) (se for o caso);
2.3.4. Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG);
2.3.5. Projeto de Pesquisa no formato pdf (máximo 12 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. Comprovante de pagamento da taxa administrativa no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta
reais) na forma de depósito bancário (direto no caixa ou transferência entre contas), na Caixa
Econômica Federal, Agência 2380, Operação 003, Conta Corrente nº 3016-0, Mossoró/RN, em
favor do FUNCITERN-PPGSS (NÃO SERÁ ACEITO COMPROVANTE DE DEPÓSITO POR MEIO
DE ENVELOPE BANCÁRIO).
Obs1.: Em caso de transferência bancária a partir de conta corrente de outros bancos (Via DOC ou TED),
será necessário informar que se trata de Pessoa Jurídica e acrescentar o CNPJ da FUNCITERN (CNPJ:
21.212.556/0001-11). Nestes casos, aparecerá como Favorecido “FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA”.

2.4. O candidato 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
PNPD 2019 – Nome do candidato”.
Ex.: Inscrição Seleção PNPD 2019 – Ellany Gurgel Cosme do Nascimento
2.4.1. Após o recebimento do e-mail o programa terá até 24h uteis para confirmar o recebimento do
e-mail.
Obs1.: A confirmação do recebimento do e-mail não implica no deferimento da inscrição.
Obs2.: Caso o candidato 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 candidato.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.1. A homologação das inscrições ocorrerá até o dia 21/06/2019, 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 48 horas
após a divulgação da homologação preliminar das inscrições, via eletrônica (e-mail:
saudesociedade@mestrado.uern.br).
3.3. A homologação final das inscrições ocorrerá até o dia 25/06/2019 na página eletrônica do
Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção levará em consideração os seguintes critérios:
CRITÉRIOS

PESO

Projeto / Entrevista

Peso 7

Produção Científica dos últimos 3 anos (a partir de 2016) avaliada na área
da CAPES, ao qual o programa está vinculado - Medicina II (ANEXO II)

Peso 3

4.2. A realização da entrevista dos candidatos se dará no dia 26 de Junho de 2019, a partir das
14h, na Faculdade de Ciências da Saúde – FACS/UERN, localizada na rua Miguel Antônio da
Silva Neto, S/N, Aeroporto, Mossoró-RN, CEP 59.607-360.
4.3. Todos os candidatos com inscrição homologada deverão estar presentes às 14h no dia e local
descritos acima para serem submetidos à entrevista.
5. DO RESULTADO
5.1. A divulgação do resultado preliminar ocorrerá até o dia 27/06/2019, 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:
saudesociedade@mestrado.uern.br) pelo candidato.

5.3. O resultado final da seleção ocorrerá até o dia 03/07/2019, na página eletrônica do Programa,
no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
6. DA CONVOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA
6.1. À medida que a bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) for liberada, o
candidato será convocado (via e-mail), seguindo a ordem de classificação, para entregar as
documentações e assinar os documentos necessários. Os candidatos convocados terão prazo
máximo de 72 horas para apresentar-se a Secretaria do PPGSS. O não comparecimento
acarretará na convocação do candidato classificado na sequência.
7. DO CALENDÁRIO
ETAPA

DATA

Período de Inscrição

12 a 19 de junho de 2019

Homologação preliminar das Inscrições

Até o dia 21 de junho de 2019

Recursos aos indeferimentos das inscrições

Até 48 horas após a divulgação da homologação
preliminar das inscrições

Homologação final das Inscrições

Até o dia 25 de Junho de 2019

Seleção (Entrevista dos candidatos)

26 de Junho de 2019

Divulgação do Resultado preliminar

Até o dia 27 de Junho de 2019

Recursos ao Resultado preliminar

Até 48 horas após a divulgação do resultado
preliminar

Resultado final

Até o dia 03 de Julho de 2019

Mossoró-RN, 11 de Junho de 2019.

Ellany Gurgel Cosme do Nascimento
Coordenador do PPGSS/UERN – Mat. 04256-0
Portaria N° 0173/2019 - GR/UERN

