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Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(15), 2019: Disponibilidade de 4 bolsas de pósdoutorado
O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) foi instituído em 03/07/2013 pelo
presidente da CAPES, Prof. Jorge Almeida Guimarães. Seus objetivos foram reforçar os grupos de
pesquisa, elevar o nível da pesquisa científica atrelada à pós-graduação e inserir pesquisadores no
sistema de pós-graduação.
O Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica (PPG-CM) preencheu os requisitos para
participar do PNPD e dispõe de 5 vagas.
O último processo seletivo foi realizado pela atual Comissão Coordenadora do PPG-CM e
orientadores convidados na data de 22/11/2018, houve 11 inscritos e 1 bolsa foi designada para
candidato classificado em primeiro lugar. Apesar da validade do processo seletivo ser estendida por
6 meses, não houve disponibilidade de bolsas para os demais candidatos.
Hoje, devido disponibilidade de 2 bolsas deixadas por alunos que já completaram o tempo
total e de 2 outras bolsas deixadas por alunos que pediram encerramento para assumir outros
empregos, abrimos um novo processo seletivo com as características descritas a seguir:
Data da inscrição: 19 a 31 de outubro de 2019
Vigência do concurso: 3 meses
Duração do auxílio: máximo de 24 meses
Valor do auxílio mensal: R$ 4.100,00
Documentos para inscrição:
Projeto de pesquisa & Plano de trabalho
Currículo Lattes atualizado
Anuência do supervisor/orientador
Preenchimento de formulário e inscrição online
A seleção se baseará nos mesmos critérios empregados no processo seletivo prévio, que
foram aprovados naquela época e revistos na última reunião da CCP (08-10-2019). Em resumo, serão
valorizados (1) a produção científica, incluindo participação em eventos científicos, apresentação de
trabalhos, estágios de pesquisa, doutorado-sanduíche, participação em bancas, etc; (2) arguição do
currículo; (3) arguição do projeto; e, (4) será dada preferência para candidatos que tenham
usufruído de menos tempo de bolsas de pós-doutorado.
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