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EDITAL Nº 01/PPGFIL/2023
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO

JÚNIOR VINCULADO AO PROJETO “BIOÉTICA, JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E
PANDEMIAS” (CNPq/MCTI/FNDCT Pró-Humanidades)

1. O PPGFIL da UFSC anuncia a abertura de processo seletivo simplificado para um/a (01)
bolsista de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) vinculado ao projeto “Bioética, Justiça Distributiva
e Pandemias” (financiamento CNPq/MCTI/FNDCT Pró-Humanidades), com início em abril
de 2023. A vigência da bolsa é de doze (12) meses e sem prorrogação. O/a bolsista
selecionado receberá o pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais),
pagos pelo CNPq.

2. DA CANDIDATURA. Para se candidatar, o/a candidato/a deve (nos termos da
RN-028/2015 do CNPq):

i. possuir título de doutor/a na data de início da vigência da bolsa e há no
máximo 7 (sete) anos completos até dezembro do ano da solicitação da bolsa;

ii. se estrangeiro/a, estar em situação regular no País;
iii. não ser aposentado/a;
iv. dedicar-se às atividades programadas na instituição de destino;
v. não receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional

na mesma instituição de execução do projeto, exceto quando contratado
como professor/a substituto/a;

vi. não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas por qualquer
agência de fomento nacional.

A linha de pesquisa do projeto é “Sobre alocação de recursos escassos (por exemplo, UTIs)
antes, durante e depois da atual pandemia da COVID-19”, e a/o bolsista desenvolverá suas
atividades sob supervisão do Prof. Dr. Darlei Dall'Agnol.

3. DA INSCRIÇÃO. O/a candidato/a deverá acessar o endereço
http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/ e realizar sua inscrição no prazo das 09:00 de 06 de
fevereiro até as 18:00 do dia 17 de março de 2023. Na plataforma CAPG, o participante
deverá preencher o formulário com seus dados, indicando área de concentração, linha de
pesquisa, e orientador/a pretendido/a. Depois disso, o/a candidato/a deve fazer upload,
através do campo “Anexos” do formulário de Inscrição para Pós-Graduação na plataforma
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CAPG, dos seguintes documentos obrigatórios em formato PDF, assim organizados:

3.1 ARQUIVO 1 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF, com um documento em
cada página, na ordem a seguir:)

i. Ofício apresentando a candidatura, explicando as razões que levaram o
candidato ou a candidata à escolha do PPGFIL da UFSC;

ii. Cópia escaneada do diploma de doutorado ou da ata de defesa de tese em
Filosofia ou em alguma das áreas incluídas na grande área de Ciências
Humanas (CNPq). Serão aceitos diplomas emitidos no exterior;

iii. Cópias escaneadas de carteira de identidade e CPF; ou, para estrangeiros/as,
cópia do Passaporte ou RNE.

3.2 ARQUIVO 2 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF)

i. Curriculum Vitae ou Currículo Lattes atualizado;

3.3 ARQUIVO 3 (Toda a documentação em um único arquivo em PDF)

i. Projeto de Pesquisa a ser realizado durante o estágio de pós-doutorado,
contendo necessariamente uma seção indicando os produtos bibliográficos
esperados. O Projeto deve ter até 10.000 palavras. Admitem-se projetos em
Língua Portuguesa, Inglesa e Espanhola;

● O Projeto de Pesquisa deverá versar sobre a seguinte problemática:
“O problema do racionamento e da triagem estão na origem mesma
da bioética no final dos anos 1970. Ora, diante da escassez de
recursos hospitalares para pacientes durante alguns períodos da
pandemia por COVID-19, quais foram (ou deveriam ter sido) as
diretrizes brasileiras para a alocação de leitos e ventiladores em UTIs?
Ordem de chegada? Idade? Gênero? Etnia? Condição social? Pessoas
mais pobres ou comunidades que tradicionalmente não tiveram acesso
ao sistema de saúde (quilombolas ou ameríndios)? Gravidade do
quadro clínico do paciente? Maiores chances de recuperação da
doença? Sorteio?”

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. A comissão de seleção será composta pelo coordenador
do projeto, Prof. Dr. Darlei Dall'Agnol, e outros dois avaliadores ad hoc, membros do corpo
docente do PPGFIL, a serem designados por portaria do Colegiado do PPGFIL até o período
de encerramento das inscrições.

5. DA AVALIAÇÃO E RESULTADOS. A comissão de seleção avaliará o plano de atividades,
levando em consideração a adesão da proposta à temática do projeto “Bioética, Justiça
Distributiva e Pandemias” e à ementa proposta no item 2.a deste edital. Candidatos e
candidatas que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão aprovados. Em caso de
empate, a comissão avaliará o CV ou Currículo Lattes. O resultado final, bem como as notas
obtidas em cada etapa, será divulgado pela internet na página do PPGFIL até 27 de março de
2023. Após a divulgação do resultado, o/a candidato/a aprovado/a deverá se apresentar à
secretaria em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de perda da bolsa, para providenciar a
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documentação para cadastro no sistema do CNPq.

Prof. Dr. Vilmar Debona
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia
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