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EDITAL 01/2021 PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE PÓS- DOUTORADO 
PARA PROJETOS NA LINHA DE PESQUISA “PREVENÇÃO E TERAPIA DAS DOENÇAS 

HUMANAS” DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna 
pública a abertura de processo de seleção para 01 (uma) bolsa de Pós Doutorado pela 
Escola de Medicina da PUCPR, com vigência de 02 anos. 
 
01 Bolsa de PÓS DOUTORADO (R$ 4.100,00). 
 
Poderão concorrer nesse edital, candidatos que comprovem os seguintes requisitos 
para inscrição no processo classificatório: 
 

a) comprovar defesa de doutorado em programas da Área de Medicina I; 
b) comprovar produção científica dos últimos 3 anos (primeira página de artigo 

publicado), bem como a participação em projetos multicêntricos de pesquisa, 
se houver; 

c) não possuir vínculo empregatício com a PUCPR ou outra unidade do Grupo 
Marista; 

d)  apresentar formação profissional compatível com a linha de pesquisa 
“Prevenção e Tratamento da Doença Humana” 

e)  ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto temporário, 
sem vínculo empregatício; 

f) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 
g) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições 

de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, com carga horária de, 
no máximo, 12 horas. 

h) ser docente ou pesquisador com vínculo empregatício em instituições de 
ensino superior estrangeira ou instituições de pesquisa internacional, com 
carga horária de, no máximo, 12 horas. 
 
Sobre este edital, esclarece-se: 
 
O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 
 

As inscrições podem ser efetuadas excepcionalmente via e-mail (ppgcs@pucpr.br) no 
período de 10/02/2021 a 26/02/2021 (sexta-feira) até às 17h, e são exigidos os 
seguintes documentos: 
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I. Currículo lattes atualizado. É obrigação do candidato, manter em seu poder todos 
os documentos comprobatórios das informações prestadas em seu lattes. Tais 
documentos comprobatórios poderão ser solicitados a qualquer tempo por parte da 
Comissão de Bolsas do PPGCS; 
 
II. Projeto de pesquisa descrevendo: 
 

Fundamentos 
Objetivos 
Racional metodológico 
Orçamento e Recursos financeiros destinados ao projeto 
Produtos esperados 
Cronograma 
Referências 
 

III. Documentos comprobatórios solicitados dos itens a e b deste edital (acima 
descrito). 
 
Observações finais: 
 
I.O(a) Pós-doutorando(a) trabalhará na produção de conhecimento em epidemiologia 
clínica e na captação de recursos para pesquisa em editais nacionais e internacionais. 
 
II. Treinamento em análise de dados e elevada capacidade de comunicação verbal e 
escrita em inglês são necessárias. 
 
 
 
Curitiba, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

 
 
Profa. Dra. Cristina Pellegrino Baena 


