Edital Complementar de Seleção para Doutorado – DINTERPUCRS/EMESCAM/2016
Seleção de Candidatos ao Doutorado do Programa de Pós-graduação em Medicina/Pediatria e
Saúde da Criança
1. Torna-se público que, de 04 a 13 de outubro de 2016, estarão abertas as inscrições dos candidatos à seleção
ao Doutorado do Programa de Pós-graduação em Medicina/Pediatria e Saúde da Criança.
2. Este processo deverá atender às exigências contidas no processo 229449/2014, DINTER/PUCRS/EMESCAM, a
ser realizado na cidade de Vitória - ES, na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
– EMESCAM, instituição receptora do Programa DINTER.
3. Estão aptos a inscreverem-se para seleção ao Programa de Pós-graduação os candidatos que preencherem
os seguintes pré-requisitos:
Medicina/Pediatria - Ser médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de origem, ou
associação equivalente no caso de estrangeiro.
Saúde da Criança - Ser graduado em áreas afins e ser inscrito no respectivo Conselho Regional ou associação,
quando existente, ou equivalente no caso de estrangeiro.
4. Das vagas
Esta seleção visa o preenchimento de até 02(duas) vaga em nível de Doutorado.
5. O processo de seleção compreenderá:
a) inscrição e análise da documentação (peso 2);
b) análise do currículo lattes (peso 3);
c) análise da proposta de pesquisa (peso 2);
d) *entrevista com professores do Programa (peso 3).
* As entrevistas serão feitas no dia 17/10/2016, via Skype, no horário de 13h às 17h.
5.1 No caso de empate, no resultado final, o critério de desempate será Publicações/Produção Científica

de cada candidato, com revistas de maior impacto.
6. Documentos necessários para inscrição:
- Curriculum vitae no Modelo Lattes(http://lattes.cnpq.br);
- Carta de recomendação de 2 professores universitários;
- Uma foto 3x4;
- Proposta de pesquisa (máxima de duas páginas);
- Preencher formulário de inscrição na Secretaria do PPG em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local
(EMESCAM)
- Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00, na conta:
- BANCO SANTANDER (033)
- AGÊNCIA 3349
- CONTA 13000329-3

Cópias dos seguintes documentos:
- Diploma de graduação;
- Histórico escolar do curso de graduação;
- Diploma de mestrado;
- Histórico escolar do curso de mestrado;
- Cédula de identidade (ou passaporte se estrangeiro);
- CPF;
- Carteira do respectivo Conselho Regional.
7. Das Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 13 de outubro na Secretaria do PPG em Políticas Públicas e
Desenvolvimento (EMESCAM), localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 2190 –Santa Luiza, Vitória - ES, CEP
29027-502 - (27) 3334-3500 e os documentos deverão ser entregues, até o dia 13 de outubro, nesta secretaria
ou postados via correio.
8. Das entrevistas
As entrevistas serão realizadas na data de 17 de outubro de 2016, via Skype. A lista contendo horário e local da
entrevista será divulgada na página da EMESCAM, até o dia 14 de outubro, no endereço eletrônico:

http://www.emescam.br/paginas/conteudo/estude/pos-graduacao/doutorado-dinter e também enviado
para o e-mail do candidato.
9. Relação dos aprovados
A relação dos candidatos aprovados será divulgada até o dia 18 de outubrode 2016, na página da EMESCAM em

http://www.emescam.br/paginas/conteudo/estude/pos-graduacao/doutorado-dinter .
10. Ao efetuar sua inscrição, o candidato está ciente do disposto neste edital.
11. Os casos omissos neste Edital e os eventuais recursos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, ouvida a
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Medicina/Pediatria e Saúde da Criança, desta
Universidade.
12. Os selecionados/ingressantes deverão solicitar aproveitamento de estudos realizados no Mestrado ou cursar
10 créditos em disciplinas de outros PPGS de modo a compensar as disciplinas do curso DINTER concluídas até
o momento.
13. Mais informações pelo telefone 27-999363613
Porto Alegre, 04 de outubro de 2016.
Prof. Dr. Renato Tetelbom Stein
Coordenador do PPG em Medicina/Pediatria e Saúde da Criança
Prof. Flávio Takemi Kataoka
Diretor da EMESCAM

