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RESULTADO 1 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS Edição 

2020/2021 Fundação Araucária-PR / SESA-PR / CNPq / Decit / SCTIE/MS 

 

A coordenadora do Projeto “Dor crônica: boas práticas para o cuidado de enfermagem 

por meio de subconjunto terminológico da CIPE® baseado na teoria das transições”, 

torna público o resultado parcial do edital de seleção de bolsistas do Programa Pesquisa 

para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS Edição 2020/2021 Fundação 

Araucária-PR / SESA-PR / CNPq / Decit / SCTIE/MS. 

 

Modalidade de 

bolsa  

Coordenadora Candidata Resultado 

Iniciação Científica Marcia R. Cubas Jasmine Emanuelle Ferreira 

Pacheco de Castro  

Aprovada 

Iniciação Científica Marcia R. Cubas Lia Híria Campozana  Aprovada 

 
Lista de espera: 

Ana Luíza Maciel Joslin 

Isadora Vieira de Oliveira 

Jamille Moreira Ribeiro    

 

As candidatas aprovadas deverão encaminhar para o e-mail do PPGTS (ppgts@pucpr.br) 

a cópia do RG e CPF até as 17h do dia 11 de maio de 2021, e aguardar contato para envio 

dos outros documentos necessários para assinatura do termo de concessão de bolsa. 

As candidatas selecionadas em lista de espera aguardarão contato para vagas 

remanescentes ou vacância de candidata aprovada até o 16º mês de vigência da bolsa. 

 

Para modalidade de bolsa - Apoio técnico (AT) não houve candidatos no prazo de 

inscrição do edital. Em virtude da premência de envio da formalização de termo de 

colaboração, houve indicação de candidatura após o prazo de inscrição, sendo realizada 

entrevista e aprovado o candidato Jean Paulo dos Santos Filho. 

O candidato aprovado deverá encaminhar para o e-mail do PPGTS (ppgts@pucpr.br), a 

cópia do RG e CPF, até as 17h do dia 11 de maio de 2021, e aguardar contato para envio 

dos outros documentos necessários para assinatura do termo de concessão de bolsa. 

 

Curitiba, 11 de maio de 2021 

 

Profa. Dra. Marcia Regina Cubas 
Docente do PPGTS 

Coordenadora do Projeto 


