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EDITAL Nº 07 DE 30 DE JULHO DE 2018 

BOLSA PNPD/CAPES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS 

 

1. FINALIDADE 

1.1. Abrir as inscrições e estabelecer as condições de seleção para ingresso como bolsista 

PNPD/CAPES no Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias 

(FAMED) da UFMS. 

 

2. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

2.1. De 01 a 10 de agosto de 2018 estarão abertas as inscrições para seleção de bolsista 

PNPD/CAPES institucional, UMA vaga vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Doenças Infecciosas e Parasitárias (PPGDIP). As atribuições de atividades ao bolsista 

atenderão aos critérios do presente edital e as demandas do PPGDIP. A referida bolsa é válida 

por doze meses, com possibilidade de prorrogação. Vide Portaria 86 da CAPES, de 03 de 

julho de 2013, disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1.  A Comissão de Seleção será formada por professores/as do PPGDIP. Não poderão 

participar da comissão professores que tenham sido apontados no CV LATTES dos 

candidatos como orientadores e/ou supervisores de mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

3.2.  O processo seletivo para preenchimento da vaga de Pós-Doutorado no PPGDIP 

obedecerá às orientações contidas na Portaria CAPES nº. 86 de 03 de julho de 2013.  

3.3. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de Pós-Graduação ao qual se 

inscreve.  
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4. EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC; 

4.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico (conforme Anexo III do Programa 

Nacional de Pós-doutorado/PNPD, Portaria 086/2013);  

4.3. Não estar aposentado ou em situação equiparada. 

 

5. DAS MODALIDADES 

5.1. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:  

a) brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 

empregatício;  

b) estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;  

c) docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 

superior ou instituições públicas de pesquisa.  

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 

exterior no momento da submissão da candidatura.  

§ 2º Professores substitutos ou com contratos temporários poderão ser aprovados na 

modalidade “a” (do inciso IV Portaria 86 da CAPES, de 03 de julho de 2013, disponível em 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.), sem prejuízo de suas atividades 

de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-Graduação.  

§ 3º O candidato aprovado na modalidade “c” (do inciso IV Portaria 86 da CAPES, de 03 de 

julho de 2013, disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.), 

deverá apresentar na inscrição a comprovação de afastamento da instituição de origem, por 

período compatível com o prazo de vigência da bolsa. Caso não apresente, a vaga ficará para 

o candidato aprovado na classificação seguinte, se este apresentar toda da documentação 
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exigida.  

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” (do inciso IV Portaria 86 da CAPES, de 03 

de julho de 2013, disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.) 

não poderão realizar o estágio pós- doutoral na mesma instituição com a qual possuem 

vínculo empregatício.  

 

6.  DA BOLSA  

6.1. Será disponibilizada UMA bolsa que terá valor fixado e pago pela CAPES diretamente 

ao bolsista. (Portaria 86 da CAPES, de 03 de julho de 2013, disponível em 

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

 

7. OBJETIVO DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL  

7.1. Capacitar profissionais doutores em nível de pós-doutorado para produzir pesquisas e 

estudos avançados em qualquer uma das linhas de pesquisa do PPGDIP/UFMS, a seguir: 

CEDIP - Clínica e epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias; ARCH - Avaliação 

da resposta imune celular e humoral; ALEIF - Aspectos laboratoriais e epidemiológicos das 

infecções fúngicas, bacterianas e virais; ELMS - Estudos sobre leishmanioses em Mato 

Grosso do Sul; EVISP – Eco-epidemiologia de vetores de importância sanitária e 

parasitologia e IADIP - Interface da autoimunidade e doenças infecto-parasitárias, sob supervisão de 

um dos professores do PPGDIP. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA  

8.1. Dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa e ensino previstas no plano de 

trabalho.  

8.2. Entregar os documentos necessários para a implementação da bolsa, dentro do prazo 

estabelecido, sejam eles solicitados pelo órgão de fomento e/ou pela secretaria do programa.  

8.3. A não entrega da documentação nos prazos devidos implicará na desclassificação do 

candidato. 
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8.4.  Cumprir todas as normas estabelecidas pelo regulamento do Programa Nacional de 

Pós-Doutorado.  

8.5. O não cumprimento das normas pode acarretar em perda da bolsa. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

9.1. Os documentos necessários para a realização da inscrição são os seguintes: 

a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I); 

b) Cópia simples de documento de identidade ou, caso estrangeiro, cópia do passaporte 

contendo visto de estudante (temporário); 

c) Cópia simples do comprovante de residência; 

d) Cópia simples do Diploma de Doutorado ou da Ata de defesa de tese; 

e) Proposta de Projeto de pesquisa (Anexo II) de autoria própria, a ser desenvolvido no 

primeiro ano de permanência no programa (modalidade C), com perspectivas para 60 meses, 

se pertinente (modalidades A e B) conforme regulamento da Capes (disponível em 

24/04/2018 BS N° 6777 Pg. 261 http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes 

ehttp://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulament

oPNPD.pdf), contendo o Plano de trabalho com as atividades de pesquisa, ensino, extensão e 

inovação a serem desenvolvidas durante o período (Anexo III). O Projeto deverá estar 

inserido em uma das linhas de pesquisa do Curso de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e 

Parasitárias (item 7 deste Edital); 

f) Carta de aceite do supervisor pretendido vinculado ao Curso de Pós-graduação em Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (Anexo IV); 

g) Termo de Compromisso (Anexo V) e termo de ciência do local de trabalho, no caso de 

candidato que mantém vínculo empregatício (Anexo VI); 

h) Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (Anexo VII) da 

UFMS, em razão dos resultados obtidos no programa de Pós-Doutorado; 

i) Carta de intenções com resumo do plano de atividades, destacando a(s) linha(s) de pesquisa 

e temas que pretende desenvolver junto ao Curso, assim como também as potenciais 

contribuições junto ao Curso e grupo de docentes credenciados do Curso de Pós-graduação 

em Doenças Infecciosas e Parasitárias;  
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j) Cópia digital do currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, ou formulário de 

currículo para estrangeiros (disponível em 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio) documentado (ou seja, acompanhado 

de cópia dos documentos que comprovem cada item incluído no currículo, comprovantes da 

produção científica (artigos publicados e demais publicações) nos últimos cinco anos, 2013-

2017); 

9.2. Não serão aceitas inscrições incompletas, nem em caráter condicional, quanto à 

documentação, sob pena de exclusão do candidato. 

 

10. DA INSCRIÇÃO 

10.1 A inscrição será realizada através do envido por e-mail dos documentos preenchidos, 

assinados, em formato PDF e na forma de anexo para o e-mail posdip.ufms@gmail.com, 

com os dizeres “Inscrição PNPD/CAPES” no Assunto/ Subject do e-mail, no período de 01 

a 10 de agosto de 2018. 

 

11. SELEÇÃO  

11.1. O processo de seleção compreenderá:  

a) Avaliação do Curriculum Vitae, Plataforma Lattes: Será realizada para o candidato 

que tiver sua inscrição deferida e por comissão indicada pelo Colegiado do Programa, que 

analisará e atribuirá as notas de zero a dez. Etapa eliminatória, com nota mínima de aprovação 

igual ou superior a seis (6,0). O resultado da avaliação será divulgado no dia 13 de agosto de 

2018, na página eletrônica http://www.ppgdip.ufms.br. Além da formação acadêmica, a 

avaliação do currículo basear-se-á na apreciação das publicações (artigos, capítulos e livros, 

registros e patentes) dos últimos 05 (cinco) anos e serão considerados projetos de pesquisa 

subvencionados por agências de fomentos nacionais ou internacionais. Serão considerados os 

textos publicados ou no prelo, sendo que as publicações devem ser documentadas com cópias 

simples;  

b) Avaliação do projeto de pesquisa proposto e do plano de trabalho: Será realizada entre 

os dias 14 e 15 de agosto de 2018. Constará como segunda e última etapa do processo 
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seletivo, e será realizada pela Comissão de Seleção. Etapa eliminatória, com nota mínima de 

aprovação igual ou superior sete (7,0).  

11.2. A Classificação final será de acordo com a média aritmética das duas notas obtidas em 

cada etapa do processo seletivo.  

11.3. Critérios de desempate:  

a) candidato que obteve a maior nota na avaliação do Curriculum Vitae; e 

b) candidato que obteve a maior nota no projeto de pesquisa e plano de trabalho.  

11.4. Divulgação do resultado final e convocação para assinatura do termo de compromisso 

no dia 16 de agosto de 2018, por meio da página eletrônica. Em caso de desistência do 

primeiro colocado, o segundo será chamado e assim consecutivamente. 

11.5 Candidatura de professores substitutos ou com contratos temporários em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, sem prejuízo de suas atividades de 

docência, dependerá de análise e aprovação da comissão de seleção, a qual deverá ser 

apresentada junto aos outros documentos. 

11.6. O prazo para interpor recurso é até 24 horas após a divulgação do resultado. O recurso 

deve ser enviado para o e-mail ppgdip.ufms@gmail.com. 

12. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INGRESSO COMO BOLSISTA  

12.1. Deverão ser entregues no dia 17 de agosto de 2018 na sala 216 da Faculdade de 

Medicina (FAMED) Unidade IX da UFMS, os seguintes documentos do candidato aprovado: 

a) Cópia autenticada em cartório da carteira de identidade e do CPF;  

b) certidão de quitação eleitoral, a qual poderá ser obtida em qualquer cartório ou posto de 

atendimento eleitoral ou pelo site http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm 

(não serão aceitos comprovantes de votações); 

c) documento militar que comprove estar em dia com as obrigações militares; se estrangeiro, 

documento de identificação (passaporte ou RNE – Registro Nacional de Estrangeiro);  

d) Cópia autenticada em cartório do Diploma de Doutorado (frente e verso), obtido em 

Programa de Pós-graduação credenciado pela CAPES ou documento equivalente;  
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e) Cópias autenticadas do histórico escolar da Graduação e da Pós-Graduação (frente e verso);  

f) Cópia autenticada do comprovante de residência.  

g) Candidatos que se enquadrarem na modalidade “c do item 5” deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo de 

vigência da bolsa, além dos documentos exigidos nos itens anteriores;  

13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1 Ao candidato selecionado e ao supervisor, aplicar-se-ão os dispositivos da Portaria n° 86 

da CAPES, de 03 de julho de 2013 e do Regulamento do Estágio de Pós-Doutorado na UFMS 

(Resolução nº 279/2017/COPP) 

13.2. Fica vedada a inscrição neste processo seletivo dos servidores docentes e técnicos 

administrativos da Faculdade de Medicina/UFMS. 

13.3. O candidato aprovado será matriculado no Sistema SIGPOS como Pesquisador de Pós-

Doutorado, na atividade de pesquisa pós-doutoral pelo período em que estiver vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias/UFMS. 

13.4. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:  

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 

seleção.  

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste Edital.  

c) Não confirmar o seu ingresso no Programa, na data especificada neste edital, no caso 

de ser selecionado.  

13.5. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

readequações, as quais serão devidamente informadas em edital ou aviso a ser publicado.13.6. 

Mais informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e 

Parasitárias - UFMS. Fone: 67 3345-7370 ou pelos e-mails posdip.ufms@gmail.com  

13.7. Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação do Colegiado dos Cursos de  

Mestrado e Doutorado em Infecciosas e Parasitárias/UFMS. 
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ALESSANDRA GUTIERREZ DE OLIVEIRA 
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Anexo I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Candidato (a): 

Inscrição nº 

Telefones: 

Endereço completo: 

e-mail: 

Supervisor: 

Programa: Área de Concentração: 

 
Observações: Anexar cópia de documento de identidade ou, caso estrangeiro, cópia do passaporte 

contendo visto de estudante (temporário); cópia do Diploma de Doutorado e cópia do Currículo Lattes. 

 
Assinatura: ______________________________ 

 

Local e data________________, _____de  de 20__ 
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Anexo II 

 

PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA 

 

 Título; 

 Nome dos proponentes (do candidato e do supervisor que assina o pré-aceite); 

 Resumo; 

 Introdução; 

 Objetivos (perguntas/hipóteses); 

 Material e Métodos; 

 Cronograma de atividades; 

 Referências; 

 Anexos  
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1. DADOS GERAIS 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Anexo III 

PLANO DE TRABALHO DE PÓS-DOUTORADO 

1.1 Nome do Pós-Doutorando:                                                                                                                         
1.2 Programa:                                                                                                                                                    
1.3 Área de Concentração:                                                                                                                                
1.4 Nome do (a) Supervisor (a):                                                                                                                       
1.5 Período:  / / a  / / . 

 
 

 

 

Local e data:  ,  de  de 20__. 

Nome por extenso do Pós-Doutorando: ______________________________ 

Assinatura  ___________________________________ 

 
2.1 Ensino 
 

 
2.2 Pesquisa 
 

 
2.3 Extensão 
 

 
2.4 Inovação 
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Anexo IV 

 

CARTA DE ACEITE 

 

 

Eu, Prof.(a) Dr.(a) __________________________credenciado(a) como _________________ no 
Programa   de   Pós-Graduação   em ,   área   de   concentração   , aceito supervisionar o(a) 

candidato(a)    , se aprovado(a) no Processo Seletivo de Pós-Doutorado para o º 

semestre de 20__ , obedecendo os seguintes termos: 

ordem de classificação do candidato no Processo Seletivo; e 
aprovação pelo Comitê de Pesquisa da Unidade de Administração Setorial. 
 

 

Local e data ______________,            de __________de 20__. 
 

 

Prof.(a) Dr.(a) _____________________ 
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Anexo V 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE PÓS-DOUTORADO 

 

( ) SEM BOLSA ( ) COM BOLSA ________________________ 
 

 
Eu,______________________________, aprovado (a) para participar do Programa de Pós-Doutorado 
do(a) (Programa de Pós-Graduação X) e/ou da (Unidades Setorial X), no período entre 

_______________ declaro estar ciente das regras do Programa e demais normas universitárias, e 

comprometo-me a observá-las, de acordo   com o estabelecido em Resolução Específica. 

Declaro, ainda, estar ciente de que o Pós-Doutorado não gera vínculo empregatício com a Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e que possuo meios para me manter durante o 

período de pós-doutorado, de acordo com o plano de trabalho aprovado. 

 
Local, _________________________ 

 

Pós-Doutorando: ______________________________  
 

Supervisor: Prof. Dr. _____________________________ 

 

Presidente do Conselho da Unidade de Administração Setorial: __________________________ 
 

Resolução de aprovação nº_________ 
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Anexo VI 

TERMO DE CIÊNCIA 

 

___________________________________ (Empresa ou Instituição de Ensino), inscrita no CNPJ sob 

nº ___________________, com sede à Rua _______________________________, representada por 

seu (Presidente/Diretor/Reitor)__________________ portador     do     RG     nº ________________,     
inscrito     no     CPF     nº _____________________ domiciliado na Rua _____________________ 

declara estar ciente e concordar com a  participação de ________________________________(nome 

do Pós-Doutorando) no Programa de Pós-Doutorado, pelo  prazo de ______________________, que 
poderá ser prorrogado, a critério da Universidade, cumprindo o horário estabelecido para o 

desenvolvimento do plano de trabalho. 

Declara, ainda, estar ciente das regras do Programa de Pós-Doutorado na Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
 

Local,                                                  

 

Representante Legal                                                 
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Anexo VII 

 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 
 

 
____________________(Nome), ___________________(qualificação - CPF e Profissão) para fins de 

inscrição e realização de Programa  de Pós-Doutorado na UFMS, declaro conhecer e comprometo-me 
a respeitar as legislações federais, estaduais e internas da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul em relação aos direitos de Propriedade Intelectual gerados no projeto sob título 

“____________”. 

Devendo: 

1. Comunicar à Agência de Inovação (Aginova) o desenvolvimento de criações suscetíveis de 

proteção legal antes de tomar qualquer iniciativa de divulgação dos resultados. 

2. Reconhecer a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como detentora de direitos 

patrimoniais sobre a Propriedade Intelectual gerada no projeto acima citado e a ele relacionada, 
assegurando-me o direito de figurar como autor/inventor. 

3. Autorizar a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a realizar todos os atos 

necessários à proteção e exploração da Propriedade Intelectual gerada e fornecer em tempo hábil todas 

as informações e documentos necessários. 

4. Comunicar à Unidade na qual estou inscrito no Programa de Pós-Doutorado a vinculação formal ou 

informal a qualquer outra Instituição Pública ou privada com fins acadêmico ou trabalhista. 

5. Concordar com a porcentagem de participação a título de incentivo, prevista nas legislações em 

vigor, sobre os dividendos oriundos da exploração da Propriedade Intelectual gerada. 

6. Indicar minha vinculação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e à Unidade em 
que foi desenvolvido o programa de pós-doutorado, em todas as publicações de dados nele colhidos, 

resultantes do programa de pós-doutorado, ou em trabalhos divulgados por qualquer outra forma e 

meio. 

 

Local e data: _________________________ 

 

Nome por extenso do Pós-Doutorando:  __________________________ 
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Anexo VIII 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO PROJETO 

 
 

Critérios de análise e julgamento Conceito 

 
 

A 

 
 

Mérito e relevância científica, tecnológica e/ou de 

inovação. 

 

Muito Bom – 3,00 pontos 

Bom – 2,00 pontos 

Regular – 1,00 pontos 

Pouco consistente – 0,50 ponto 

Inconsistente – 0 ponto 

 

 
 

B 

 

Foco, clareza, consistência, coerência, adequação e 

exequibilidade da proposta em relação ao 

cronograma, aos objetivos e resultados propostos. 

 

Muito Bom – 3,00 pontos 

Bom – 2,00 pontos 

Regular – 1,00 ponto 

Pouco consistente – 0,50 ponto 

Inconsistente – 0 ponto 

 

 
 

C 

 
Coerência textual, fundamentação teórica e 

metodológica consistentes. 

 

Muito Bom – 2,00 pontos 

Bom – 1,00 ponto 

Regular – 0,50 ponto 

Pouco consistente – 0,25 ponto 

Inconsistente – 0 ponto 

 

 
 

D 

 

Originalidade da proposta, clareza quanto aos 

benefícios e aos impactos dos resultados (científico, 

tecnológico, econômico, social e ambiental). 

 

Muito Bom –2,00 pontos 

Bom – 1,00 pontos 

Regular – 0,50 pontos 

Pouco consistente – 0,25 ponto 

Inconsistente – 0 ponto 
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