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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PROFESSORES PERMANENTES DO 
PROGRAMA EM PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA/UFES – VAGAS 

REMANESCENES 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGSC/CCS/UFES) torna público 
que estarão abertas no período de 04 a 11/07/2018 as inscrições da seleção ingresso no 
quadro de professor permanente do PPG em Saúde  
Coletiva na área de Política e Gestão em Saúde. 
 

1. PREÂMBULO 
 

1.1. O processo de seleção, a que se refere este Edital, tem a finalidade de selecionar 
novos docentes para  integrar o corpo docente permanente na área de Política e Gestão 
em Saúde no Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva. As vagas são 
remanescentes da edital de credenciamento publicado em abril/2018, exclusivamente na 
área de Política e Gestão em Saúde. 
1.2 Integram a categoria de permanentes os docentes enquadrados e declarados 
anualmente pelo PPG na plataforma Sucupira e que atendam a todos os seguintes pré-
requisitos: I - desenvolvimento de atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação; 
II - participação de projetos de pesquisa do PPG; III - orientação de alunos de mestrado 
ou doutorado do PPG, sendo devidamente credenciado como orientador pela instituição; 
IV - vínculo funcional-administrativo com a instituição ou, em caráter excepcional, 
consideradas as especificidades de áreas, instituições e regiões. 

1.4) Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para área de Política e Gestão em Saúde, 
remanescentes do Edital de Credenciamento divulgado em abril/2018. 

 

2) DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

As inscrições ocorrerão no período de 04/07/2018 a 11/07/2018. A documentação deve 
ser enviada para o email ppgsc.ufes@gmail.com no formato pdf. O email deve ser 
intitulado: “Credenciamento PPG em Saúde Coletiva”. Inscrições fora do prazo não 
serão consideradas. 

2.1) Ficha de inscrição (anexo I) 

2.2) Link do currículo lattes; 

2.3) Comprovante de pelo menos uma das atividades abaixo: 

a) Declaração de coorientação de dissertação de mestrado ou tese de doutorado no PPG 
em Saúde Coletiva; ou 
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b) Declaração de participação como membro de banca do PPG em Saúde Coletiva; ou 

c) Declaração de participação em algum grupo de pesquisa com os professores do PPG 
em Saúde Coletiva; ou 

d) Comprovante de publicação (artigos em periódicos, livro, capítulo de livro, anais de 
congresso) com co-autoria de membros do PPG em Saúde Coletiva; ou 

e) Declaração de ter ministrado aulas como professor convidado nas disciplinas do PPG 
em Saúde Coletiva. 

2.4 Apresentação de possíveis disciplinas a serem ministradas nos anos 2018-2019 
(pelo menos uma disciplina da grade curricular do PPGSC e proposta de novas 
disciplinas)  

 

2.4 CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES  

Pontuação mínima a ser computada a partir do currículo lattes 

- PERMANENTE: possuir acima de 300 pontos em periódicos qualis capes da Saúde 
Coletiva (ou na área de atuação) no quadriênio 2014-2017; 

 

3) CLASSIFICAÇÃO  

4.1) A classificação dos candidatos resultará da soma da pontuação de artigos e livros 
publicados no quadriênio 2014-2017; 

4.2) A classificação final será feita por ordem decrescente da nota final obtida pelos 
candidatos.  

  

5) RESULTADO FINAL 

O resultado final será divulgado no dia 31/08/2018, no site do PPGSC 
www.saudecoletiva.ufes.br. 

 

 

 

 Vitória, 29 de junho de 2018 
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ANEXO I 

FICHA DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE NO PPGSC 

 
        

 
1) Identificação do professor 
Nome:_________________________________________________________________ 
CPF:_______________________  
Email:________________________________  
Telefone para contato: ___________________________________________ 
 
2.1) Se vinculado à UFES 
Matrícula na UFES:____________________ 
(    ) Professor do Quadro da UFES    
(    )  Pesquisador / Servidor da UFES 
(    ) Aposentado da UFES 
 
 
 
3) Outros Programas em que é credenciado 
Instituição Programa M* D* MP* Permanente ou 

Colaborador? 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

(*) M – Mestrado Acadêmico; D – Doutorado Acadêmico; MP – Mestrado Profissional. 
 
 

________________________________ 
Assinatura do docente 

 

 

 

 


