
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TAXISTA E BOLSITA (PROSUP / CAPES) 
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

EDITAL 01/2020 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade do Oeste Paulista, 

UNOESTE, Presidente Prudente, torna público a abertura de período de inscrições 

para cadastro de reserva no Processo de Seleção de Taxista e Bolsista (PROSUP / 

CAPES) aos candidatos regularmente matriculados no Curso de MESTRADO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE, conforme:  

1) VAGAS:  01 (uma) taxa e 01 (uma) bolsa, nas seguintes linhas de Pesquisa: 

Doenças infecciosas e parasitárias  

Doenças crônicas e agravos à saúde 

2) PÚBLICO-ALVO: Alunos regularmente matriculados no Curso de MESTRADO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE. 

 

2.1. Requisitos para a inscrição  

a) Alunos que não tenham vínculo empregatício na Universidade do Oeste Paulista 

para candidatos a taxa e não tenham vínculo empregatício de qualquer espécie para 

candidatos a bolsa.  

b) Preencher a ficha de inscrição (Anexo I) e entregar na secretaria de pós-graduação; 

c) Entregar, na secretaria de pós-graduação, histórico de graduação completo; 

d) Entregar, na secretaria de pós-graduação, currículo Vitae (documentado na ordem 

da planilha de pontuação) dos últimos cinco anos, que deverá conter somente as 

atividades descritas na Planilha de pontuação (anexo II) 

e) Entrevista com a Comissão de Bolsas do Curso de Mestrado em Ciências da 

Saúde. 

 

3) INSCRIÇÕES 

As inscrições e a entrega dos documentos deverão ser realizadas diretamente na 

Secretaria da Pós-Graduação de 17 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2020, nos 

horários de 8h00 às 11h30min e de 13h30min às 16h.  

O processo seletivo acontecerá em 3 etapas: 

Etapa 1 – Dia 21/02/2020   

As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 21/02/2020. 

Etapa 2 – Dia 03/03/2020   



 

Entrevista com os candidatos na Pós-Graduação no Bloco 2, Campus II – UNOESTE 

(sala a ser divulgada). 

Etapa 3 – Dia 04/03/2020  

Divulgação dos resultados. A nota final será composta pelos seguintes itens: média 

geral histórico escolar de graduação (20%) + entrevista com arguição (40%) + 

currículo Vitae (40%). 

 

4) ORIENTAÇÕES GERAIS 

Deveres do aluno taxista e bolsista: 

a) Não receber bolsa de outra entidade, decorrente do exercício de atividades de 

qualquer natureza 

b) Consultar a comissão de bolsas antes de aceitar qualquer apoio financeiro de 

qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, para o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa a que concerne a bolsa concedida. 

c) Apresentar relatórios científicos dentro dos prazos previstos pela comissão de 

bolsas, que deverão ser encaminhados semestralmente, acompanhados da 

documentação solicitada. 

d) Não se afastar da instituição em que desenvolve o projeto de pesquisa sem antes 

obter autorização explicita do orientador e comissão de bolsas.  

e) Os estudantes beneficiados com as taxas e bolsas deverão cumprir todas as 

atividades previstas no curso de Mestrado em Ciências da Saúde. Em caso de 

desistência do curso o valor recebido pelo beneficiário deverá ser devolvido à 

Instituição de Ensino.   

O não cumprimento dos itens acima implicarão na devolução integral do valor 

correspondente à taxa/ bolsa recebida. 

 

Presidente Prudente, 07 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de avaliação Permanente Mestrado em Ciências da Saúde. 



 

 

Anexo I 

 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO DE TAXISTA E BOLSISTA 

(PROSUP / CAPES) CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

EDITAL 01/2020 

 

 

Eu, _______________________________________ aluno(a) regularmente 

matriculado no Mestrado em CIÊNCIAS DA SAÚDE, Área de Concentração: 

Ciências da Saúde, desta Universidade do Oeste Paulista- UNOESTE, sob 

orientação do Prof. (a) Dr. 

(a)__________________________________________________________vem 

mui respeitosamente, através deste requerimento, solicitar que a inscrição na 

seleção de taxista e bolsista (PROSUP / CAPES) curso de mestrado em 

Ciências da Saúde edital 01/2020. 

 

 

Assinatura: 

 

 

Presidente Prudente, _______de _____________ de ________ 

 

 

 

Resultado: ( ) Deferido ( ) Indeferido pela comissão de avaliação permanente 

  



 

Anexo II 

 

NOME DO CANDIDATO:  

E-mail:  

NOTA DE HISTÓRICO ESCOLAR 

GRADUAÇÃO 

       

        

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA peso num de 

itens 

pontuação     

1. Iniciação Científica com bolsa 

(agências de fomento externas) 

5        

2. Iniciação Científica sem bolsa 3        

3. Monitoria 1        

Total        Máximo de 10 

pontos 

            

2. PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS peso num de 

itens 

pontuação     

1. Em periódico do estrato A1 a A4 da 

área de Medicina II 

5        

2. Em periódico do estrato B1 a B3 da 

área de Medicina II 

3        

3. Em periódico do estrato B4 ou inferior 1        

Total        Máximo de 10 

pontos 

        

3. PUBLICAÇÃO EM EVENTOS 

CIENTÍFICOS 

peso num de 

itens 

pontuação     

1. Resumos em eventos científicos 

internacionais   

2        

2. Resumos em eventos científicos 

nacionais  

1        

3. Resumos em eventos regionais 0,5        

4. Apresentação de trabalhos em eventos 

científicos internacionais   

2,5        

5. Apresentação de trabalhos em eventos 

científicos nacionais 

1,5        

6. Apresentação de trabalhos em eventos 

regionais 

1        

Total     Máximo de 10 



 

pontos 

         

4. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS pontos num de 

itens 

pontuação     

1. Na condição de integrante da 

Comissão Organizadora 

2        

2. Na condição de colaborador 1        

Total        Máximo de 5 

pontos 

        

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO pontos num de 

itens 

pontuação     

1. Na condição de integrante da 

Comissão Organizadora 

2        

3. Participação em ligas acadêmicas ou 

projetos de extensão cadastrados 

1        

total       Máximo de 10 

pontos 

        

6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

COMO OUVINTE 

pontos num de 

itens 

pontuação     

1. Participação em evento nacional 1        

2. Participação em eventos regionais 0,5        

total       Máximo de 5 

pontos 

        

PONTUAÇÃO TOTAL          

        

        

        

 

 


