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                 Edital Nº 01/2018 
 
 

O Programa de Pós-Graduação/Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (PPG/Mestrado – UFJF), torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo 

para Professores do quadro Colaborador do Programa. 

Inscrições: 

Período: 27 à 31 de agosto de 2018  

 À Horário: 8:00 às 12:00hs 

Local: Secretaria do PPG/Mestrado em Enfermagem - Faculdade de Enfermagem - UFJF 

Divulgação dos resultados: 03 de setembro de 2018 (o resultado ficará a disposição do 

candidato na Coordenação do Curso de Mestrado) 

 

Documentos de acordo com edital: 

. Carta de motivação (até 3 laudas) ao programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFJF.  

. Currículo Lattes do candidato (últimos 4 anos) 

 

Critérios para classificação das propostas 

O credenciamento de novos docentes no Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Enfermagem ocorrerá em fluxo contínuo. 

 

Documentos para o credenciamento de novos docentes no Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Enfermagem: 

 

1) Currículo Lattes atualizado; 

 

2) Estar vinculado a um Grupo de Pesquisa da UFJF/CNPq; 

 

3) Carta de Motivação, contendo: apresentação do candidato explicitando os motivos 

que alicerçam a candidatura referente ao presente edital; interesse de integrar o 

corpo de professores colaboradores do PPG Enfermagem, apontando as 

possibilidades de inserção nas disciplinas cadastradas 

(http://www.ufjf.br/pgenfermagem/curso/curriculos-ativos/) e ou propostas de novas 

disciplinas e trabalho dentro das linhas de pesquisa do PPG Enfermagem; 



 

4) Produtividade científica. Apresentar produtividade científica compatível com as 

diretrizes da área de Enfermagem da CAPES vigentes no período de avaliação 

(quadriênio). No momento, o mínimo necessário para credenciamento equivale à:  

 

4.1) Pontuação mínima de 150 pontos nos últimos quatro anos, conforme critérios 

Qualis CAPES Enfermagem (Revista A1 = 100 pontos; A2 = 85; B1 = 70; B2= 50; 

B3 = 30; B4 = 15; B5 = 5); 

 

5) Termo de compromisso: Preencher e assinar o Termo de Compromisso de 

Credenciamento junto ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Enfermagem como 

professor do quadro colaborador. 

 

 

Observações: 

 

a) A documentação de inscrição deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Enfermagem, para avaliação pela Comissão de Credenciamento de 

docentes para a condição de professor do quadro colaborador. 

 

b) O credenciamento estará condicionado a i) disponibilidade de vagas, o que depende da 

relação entre o número de docentes do quadro permanente em relação aos colaboradores já 

credenciados. Número de docentes colaboradores: máximo de 30% em relação ao número de 

docentes do Núcleo Permanente. Considerando a existência de 2 professores colaboradores, 

atualmente, neste edital serão disponibilizadas 2 vagas. Os demais classificados poderão ser 

chamados a medidas que surgirem novas vagas. 

 

c) Os critérios podem ser alterados de acordo com eventuais mudanças das diretrizes da área 

Enfermagem da CAPES. 

 
 

                                                                                           Juiz de Fora, 27 de agosto de 2018 
 

  


