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ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

	 A Coordenação da Pesquisa “Estudo de Avaliação do Impacto do Programa Mais 
Médicos” em parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba 
(FAPESQ), Termo de concessão nº 001/2018 do Edital CONFAP/FUNDO NEWTON/MRC), 
torna públicas as inscrições e estabelece normas relativas à realização do processo 
seletivo simplificado de alunos de graduação e pós-graduação para atuarem na pesquisa 
com a concessão de bolsas de acordo com os planos de trabalho de cada perfil a ser 
apresentado neste edital.


1. DAS INSCRIÇÕES 

	 As inscrições serão realizadas no período de 09/04/2019 a 12/04/2019, conforme 
os procedimentos descritos no edital:

1.1 - As inscrições se iniciarão as 08 horas do dia 09 de abril de 2019 e terminará as 16 
horas do dia 12 de abril de 2019;

1.2 - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do preenchimento do 
formulário online: https://forms.gle/d4iWZ6RaFR5Wafts5

1.3 - O candidato deverá anexar um comprovante de matrícula no ato de inscrição

1.4 - O candidato deverá colocar o link do currículo lattes atualizado no local previsto da 
plataforma (as comprovações de experiência serão solicitadas na entrevista);

1.5 - O candidato deverá selecionar no formulário de inscrição qual modalidade de bolsa 
que estará concorrendo;

1.6 - Os estudantes de pós-graduação poderão participar da seleção das duas 
modalidades de bolsa, entretanto, as bolsas não são cumulativas, e em caso de ser 
aprovado em ambas, deverá escolher qual deseja participar.

1.7 - O estudante deverá preencher no formulário online de inscrição uma carta de 
interesse (vide item 3.1).

1.8 - A ausência do atestado de matrícula, link inexistente ou ausente do lattes e/ou 
ausência da carta de interesse acarretará na não homologação da inscrição;

1.9 - Casos omissos serão decididos pela comissão de seleção.


https://forms.gle/d4iWZ6RaFR5Wafts5


2. DAS BOLSAS E PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
	 Serão bolsas para graduandos e pós-graduandos que desejem participar da 
pesquisa com a descrição e pré-requisitos conforme o quadro abaixo:

	 As bolsas de graduação podem ser renovadas por mais 6 meses dependendo da 
necessidade de mudança nos planos de trabalho da pesquisa.


	 As bolsas de graduação cinema (durante 2 meses) e pós-graduando/entrevista, 
estão relacionados a um momento da pesquisa em que o bolsista necessitará viajar aos 
municípios para o trabalho de campo. Além das bolsas, a pesquisa fornecerá passagem 
e diárias para cobrir as despesas decorrentes das viagens.

	 No caso dos bolsistas da graduação de cinema, poderá ter um retorno ao campo 
no futuro, que será pactuado junto com o bolsista.


3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRONOGRAMA 

Bolsa descrição pré-requisito valor/
duração

graduação 
de medicina

participarão do acompanhamento 
e produção da pesquisa como um 
todo de acordo com um plano de 
trabalho a ser definido com os 
professores, focando em recortes 
qualitativo ou quantitativo de 
acordo com a necessidade da 
pesquisa.

- Ser aluno da graduação de medicina 
da UFPB;


- ter experiência prévia em pesquisa 
sobre provimento de médicos;


- Ter disponibilidade de tempo;

- Não receber nenhuma outra bolsa da 

UFPB e não possu i r v íncu lo 
empregatício

R$ 400,00


6 meses


(podendo ser 
prorrogada 
por 6 meses)

graduação 
cinema

desenvolvimento, pré-produção, 
produção e pós-produção de filme 
documental acompanhando a 
pesquisa de campo de avaliação 
do programa mais médicos no 
estado da Paraíba

- Ser aluno da graduação de cinema 
da UFPB a partir do 3º semestre;


- Ter disponibilidade de tempo;

- Não receber nenhuma outra bolsa da 

UFPB e não possu i r v íncu lo 
empregatício

R$ 400,00


6 meses

pós-
graduando, 
entrevista

participarão de um treinamento e 
posteriormente irão realizar coleta 
de dados da pesquisa com 
entrevistas e observações em 
municípios no interior da Paraíba, 
que ocorrerão por 2 meses.

- Ser aluno de pós-graduação strito 
senso da UFPB;


- Ter disponibilidade de tempo para 
viajar ao interior da Paraíba com 
previsão de ocorrer entre abril e 
junho de 2019;


- Não receber nenhuma outra bolsa da 
UFPB e não possu i r v íncu lo 
empregatício

R$ 1500,00


2 meses

pós-
graduando, 
pesquisa

participarão do acompanhamento 
e produção da pesquisa como um 
todo , focando em reco r tes 
qualitativo ou quantitativo de 
acordo com a necessidade da 
pesquisa.

- Ser aluno de pós-graduação strito 
senso da UFPB;


- Ter disponibilidade de tempo;

- Não receber nenhuma outra bolsa da 

UFPB e não possu i r v íncu lo 
empregatício

R$ 1500,00


10 meses



	 A seleção será feita por entrevista, carta de interesse e análise de currículo. Após o 
período de inscrições serão divulgadas os candidatos homologados e o horário e local 
das entrevistas no site do Centro de Ciências Médicas (www.ccm.ufpb.br), e seguirá o 
cronograma abaixo:


3.1 CARTA DE INTERESSE


	 A carta de interesse terá no máximo 2000 caracteres (com espaços) e o aluno 
deverá descrever sua trajetória e suas motivações para estar participando da pesquisa. 
Será avaliada na carta de interesse a produção textual, originalidade, as motivações para 
a pesquisa e a experiência anterior relatada. A carta de interesse deverá ser digitada ou 
copiada para campo específico no formulário de inscrição.


3.2 ANÁLISE DE CURRÍCULO


	 A análise de currículo será realizada avaliando a experiência prévia em ensino, 
pesquisa, extensão, participação em movimento estudantil, bem como a produção 
acadêmica e experiência prévia na área de acordo com as especificadas necessárias em 
cada modalidade de bolsa. Poderão ser solicitados os documentos de comprovação 
sinalizados no currículo durante a entrevista. 


Cronograma

Data Atividade 

8 de abril abertura do edital

9 a 12 de abril (até 17 hs) Inscrições online

12 de abril, 18:00 horas Homologação de inscrições

15 de abril Prazo para recursos a homologação de inscrições 

16 de abril Divulgação da lista final de inscrições homologadas 
e horário e local das entrevistas

17 e 18 de abril Entrevistas

18 de abril Divulgação do Resultado parcial 

19 de abril Prazos para recursos ao resultado final 

22 de abril Divulgação do Resultado Final 

http://www.ccm.ufpb.br


3.3 ENTREVISTAS


	 As entrevistas serão realizadas avaliando a experiência sinalizada no currículo, a 
carta de interesse, e a disponibilidade do candidato para a pesquisa. O candidato deverá 
levar um documento de identificação com foto. A ausência na entrevista acarretará em 
eliminação do processo de seleção.

	 Os critérios utilizados no processo de seleção seguirão a tabela abaixo:


4. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

	 O resultado da seleção será divulgado na página do Centro de Ciências Médicas 
da Universidade Federal da Paraíba (www.ccm.ufpb.br) no dia 18 de abril de 2019.

	 Serão aprovados e classificados 2 alunos por cada modalidade de bolsa sinalizada 
no edital. Os demais aprovados na lista de aprovação serão suplentes e poderão ser 
chamados a compor a pesquisa em caso de desistência de algum bolsista, desligamento 
por descumprimento das atividades previstas no plano de trabalho., ou necessidade e 
viabilidade de ampliação dos bolsistas 

	 Após a finalizado o processo de seleção simplificada os candidatos aprovados 
serão chamados para uma reunião para assinar o termo de compromisso e pactuar o 
início das atividades da pesquisa.

Casos omissos a este edital será resolvido pela comissão de seleção.


8 de abril de 2019

Ricardo de Sousa Soares 


Coordenador da Pesquisa de Avaliação do Impacto do Programa Mais Médicos

Aspectos a serem avaliados na seleção Pontuação 
máxima

1. Experiência prévia do aluno (graduação ou pós) na área que irá atuar 30

2. Produção científica prévia 20

3. Experiência anterior em atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
movimento estudantil

10

4. CRA 10

4. Carta de Intenção: especificando as razões pelas quais deseja atuar no 
projeto, organizando ideais com coerência e coesão, propriedade de redação 
e capacidade de síntese

30

http://www.ccm.ufpb.br

