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EDITAL no 001/2019
Biênio 2019/2020
Processo seletivo ao curso de Mestrado Profissional em Saúde na Amazônia
A Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade do Estado do Pará
(UEPA), através da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde na Amazônia
(PPGSA) do Núcleo de Medicina Tropical (NMT), abre inscrições para o processo
seletivo de candidatos ao Curso de Mestrado Profissional em Saúde na Amazônia, nas
datas e demais condições especificadas no presente Edital. Este edital faz parte do
Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos
(PADT) da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Pará
(PROPESP/UFPA).
I - CLIENTELA
A seleção destina-se a servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA) do
Campus de Altamira lotados na Faculdade de Medicina.
II – VAGAS
Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo distribuídas 11 vagas: Para candidatos
que sejam professores efetivos da Universidade Federal do Pará, 01 vaga: Para candidatos
técnico-administrativos, 08 vagas: Para preceptor-colaborador, vinculados ao curso de
Medicina.
III - OBJETIVOS DO CURSO
a)

Objetivo Geral:
Proporcionar qualificação na produção científica e tecnológica com vistas a
produção de conhecimento e produtos aplicáveis no SUS, no ambiente amazônico,
capazes de transformar processos e realidades a docentes e técnicos que estejam
vinculados à Faculdade de Medicina do Campus de Altamira/UFPA.
b) Objetivos Específicos:
I) Desenvolver um curso numa perspectiva interdisciplinar para qualificar
profissionais capazes de propor mudanças positivas em processos, gerar produtos e
inovação tecnológica respondendo as demandas no campo das doenças prevalentes na
Amazônia, considerando os contextos epidemiológicos, sociais e ambientais, com
enfoque no cenário regional, sem perder de vista as dimensões nacional e internacional;

II) Aumentar a capacitação profissional, formar profissionais com capacidade de
diagnosticar, formular, planejar, desenvolver e avaliar atividades promotoras de saúde
baseados no método científico para atuarem nas instituições da Amazônia;
II) Aumentar a capacitação profissional voltada ao diagnostico, formulação,
planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades promotoras de saúde baseados
no método científico para atuarem nas instituições da Amazônia;
III) Fortalecer a compreensão e resolução do processo de saúde/adoecimento que
afetam a população da Amazônia utilizando a investigação científica como ferramenta
essencial;
IV) Facilitar o intercâmbio entre as Universidades e as entidades de saúde da
Amazônia, mediante compartilhamento de laboratórios, serviços técnicos e ampliação da
competência instalada;
V) Promover a integração da Instituição com a sociedade a partir de estudos,
pesquisas, seminários interdisciplinares e ações concretas em resposta aos problemas na
área da saúde.
IV –INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas através do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA), Link a baixo.
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id=1857
V – VALOR DA INSCRIÇÃO
O recolhimento do valor de inscrição, expresso em reais, será nos valores de R$
150,00 (Cento e Cinquenta Reais), realizado em deposito bancário.
FADESP –PROJETO 1062*165
CNPJ 05.572.870/0001-59
Banco: 001 - Banco do Brasil
Ag.:1674-8
C/C. 99472-3
VI- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
01. Formulário de inscrição, devidamente preenchido (ANEXO A), disponível no Edital.
02. Documento de identificação;
03. Declaração de vinculo assinada pelo coordenador (a) da faculdade de medicina
(ANEXO D).
04. Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição. (deve ser legível, e contento todas
as informações do deposito)
05. Currículo Lattes (atualizado e comprovado)
Observação:
Não será aceito isenção da taxa de inscrição.

VII- AREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

O curso PPGSA tem como área de concentração “Saúde e Meio Ambiente” e
quatro linhas de pesquisa: 1. ESTUDO DA SAÚDE E SEUS AGRAVOS NA FAMÍLIA
E COMUNIDADE NO CONTEXTO AMAZÔNICO; 2. PROCESSO SAÚDEADOECIMENTO E SEUS DETERMINANTES; 3. GESTÃO DE PROCESSOS DO
SUS EM AMBIENTES AMAZÔNICOS; 4. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
VIII- SELEÇÃO
O Colegiado do Curso promoverá a seleção dos candidatos cujas inscrições forem
homologadas, através de uma Banca de Seleção, obedecendo aos seguintes critérios:
a) Documentação completa, de acordo com a relação constante do item V;
b) Entrevista
c) Avaliação do Curriculum Lattes
VIII.1 - As alíneas b e c do subitem VIII são de caráter eliminatório, estabelecendo-se
nota mínima 7 (sete) para aprovação.
VIII.2 - Para efeito de classificação geral, serão atribuídos pesos, conforme especificado
abaixo:
a) Avaliação do Curriculum Lattes, peso 1.
b) Entrevista, peso 1
VIII.3 Curriculum vitae – deve ser preparado de acordo com modelo do Plataforma Lattes
(www.cnpq.br), devidamente atualizado e comprovado.
VIII.4 - Entrevista - será baseada na arguição oral do projeto que o candidato pretende
desenvolver durante o Mestrado. Será avaliado o domínio do candidato sobre o tema que
pretende estudar, a exequibilidade da proposta e abrangência do produto que se pretende
construir.
VIII.5 - Critérios de Eliminação
Estará automaticamente eliminado o (a) candidato (a) que:
a) Apresentar-se em qualquer uma das provas com atraso ou sem a documentação exigida
(comprovante de inscrição e documento com foto).
c) Não alcançar nota mínima nas etapas: de avaliação do currículo e entrevista;
d) Não comparecer à entrevista no dia e horários marcados.
IX - RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
IX.1 - O resultado final do processo de seleção será calculado pela média ponderada dos
pontos obtidos nos itens a e b do ítem VIII.2, respeitando-se o critério de exclusão
previsto.
IX.2 - A divulgação dos resultados do processo de Seleção será feita pela secretaria do
curso de PGSA por ordem de classificação.
X – DURAÇÃO E LOCAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
SAÚDE NA AMAZÔNIA

O curso terá a duração máxima de quatro semestres. Todas as aulas e defesas de
qualificação e dissertação ocorrerão no município de Altamira, Estado do Pará.

XI - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
Inscrição dos candidatos

12/02 a 10/03/2019

(SIGAA)

Avaliação curricular (1ª Etapa)

11/03/2019
09:00-18:00h

Entrevista dos candidatos (2ª Etapa)

11/03/2019 e 12/03/2019
09:00 – 18:00h

Divulgação dos aprovados e classificados no processo 15/03/2019 (sexta feira)
seletivo.

Belém, 12 de fevereiro de 2019

_____________________________
Prof. Dr. GIVAGO DA SILVA SOUZA
Coordenador do PPGSA/NMT/UFPA/UEPA

ANEXOS A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

FICHA DE INSCRIÇÃO (FAVOR PREENCHER EM LETRA DE FORMA, LEGÍVEL)

I. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (A)
NOME:______________________________________________________________
SEXO: ____ DATA DE NASCIMENTO:____/____/______
CIDADE: _________________ ESTADO: ______
ENDEREÇO: __________________________________________
BAIRRO: ___________ CEP: ______________
TELEFONE(S): ______________________ CELULAR: ______________________
e-mail: _______________________________________________________________
II. DOCUMENTAÇÃO
R.G.: ____________ ORGÃO EXPEDIDOR: __________ DATA DE EXPEDIÇÃO:
______ CPF.: _______________ INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL:
________________ TÍTULO DE ELEITOR No _________________ ZONA ______
SEÇÃO ___ESTADO____
III. FORMAÇÂO ACADÊMICA
CURSO DE GRADUAÇÃO: _____________________IES: _____________
ANO DE CONCLUSÃO:_______
RESIDÊNCIA
MÉDICA
EM:
_________________________
IES:_________________________ Ano (inicio/termino): _________ /___________

ANEXOS B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO NA FACULDADE

Declaro para fins de habilitação ao processo de seleção regido pelo EDITAL Nº
001/2019-PPGSA/NMT/UFPA/UEPA,
que
o
profissional
_____________________________________,
inscrito
no
CPF
sob
nº
___________________, atua como __________________________________ junto
Faculdade
de
medicina
da
UFPA,
Campus
Altamira.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______, há _____ ano(s).

Atenciosamente,

_________________, ________ de ______________ de 2019.

_________________________________________________
(Nome e Assinatura do(a) Coordenador da Faculdade

