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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE DOUTORADO 1º SEM/2020 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MEDICINA – PEDIATRIA E SAÚDE DA CRIANÇA 

 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina - Pediatria 
e Saúde da Criança (PGMPSC), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura 

das inscrições para o processo seletivo ao Curso de Doutorado para ingresso no 
primenro semestre de 2020. 

 
Período de inscrições: de 23 de setembro a 22 de novembro de 2019. 
 

Número de Vagas:  
 

Este processo seletivo visa o preenchimento de até 10 (dez) vagas em nível de 
Doutorado, das quais até 01 (uma) vaga será reservada para candidatos 
estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da 

seleção, as vagas reservadas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos 
não estrangeiros. Bem como, não havendo o preenchimento do total do número 

de vagas para ingressantes no curso de Doutorado, as vagas remanescentes 
poderão ser realocadas para ingressantes de Mestrado em conformidade com o 
respectivo edital vigente.  

 
PERFIL E DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO: 

 
a) Perfil do candidato:  

 

Estão aptos a inscrever-se para seleção do Doutorado em Medicina-Pediatria e 
Saúde da Criança os candidatos que preencham 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.  

 
b) Documentos necessários para a inscrição: 
 

 Formulário de inscrição preenchido on-line em: 
http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do; 

 Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais); 
 Cópia do Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br/), documentado 

e encadernado em espiral. Cópia dos artigos, capítulos de livros e resumos 
previamente publicados. Sendo os documentos comprobatórios e válidos 
somente em relação a produção científica referente aos últimos 08 anos. Se 

estrangeiro, Curriculum Vitae; 
 Carta de recomendação de 2 (dois) professores universitários, conforme 

modelo disponível em: http://www.pucrs.br/medicina/wp-

http://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
http://lattes.cnpq.br/
http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/CartaderecomendaçãoPGPed2019-1.doc
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content/uploads/sites/22/2018/09/CartaderecomendaçãoPGPed2019-
1.doc; 

 Foto 3x4 recente;  

 Proposta de Pesquisa, máximo 03 (três) páginas;  
 Cópia do diploma de graduação (frente e verso); 

 Cópia do histórico escolar do curso de graduação (frente e verso); 
 Cópia do diploma de mestrado ou ata de defesa (ou declaração oficial do 

Programa de Pós-graduação em curso pelo candidato, com previsão de data 

de defesa); 
 Cópia do histórico escolar do curso de mestrado (frente e verso); 

 Cópia da cédula de identidade. Se estrangeiro, passaporte ou RNE;  
 Cópia do CPF; 

 Atestado de proficiência em língua inglesa, emitido no máximo, há 10 

(dez) anos pela PUCRS. Este Atestado tem caráter classificatório, não 
obrigatório para o ingresso do curso de Doutorado; 
 

OBS.: Atestados de proficiência emitidos por instituição que não a PUCRS, 
devem ser previamente certificados pelo Curso de Letras da PUCRS. 

(http://www.pucrs.br/humanidades/exames-de-proficiencia/) 
 

 Declaração afirmando estar ciente das normas do concurso, conforme 

modelo disponível em:  http://www.pucrs.br/medicina/wp-

content/uploads/sites/22/2018/09/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at201

9PG.doc; 

 O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que 

necessitar de atendimento específico ou material adaptado deverá 

encaminhar para a secretaria do PPG, no momento da inscrição, um laudo 

recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista 

credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve 

especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 

recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por 

este Edital. 

A entrega (ou postagem via Sedex) dos documentos necessários para inscrição 
deverá ocorrer até o dia 26 de novembro de 2019, na (ou para a) Secretaria do 

Programa de Pós-graduação em Medicina - Pediatria e Saúde da Criança, Av. 
Ipiranga, 6690 - 2º andar - CEP 90.610-000 - Porto Alegre/RS. 

OBS: A documentação deverá estar encadernada e ordenada, conforme orientação 

descrita neste Edital. 

Requisitos mínimos para ingresso diretamente no curso de Doutorado:  

I) Publicação com status de primeiro autor, de pelo menos um artigo original 

completo em Periódico Indexado, Qualis A1 ou A2 (critério da área 
Medicina II da CAPES), exceto relato de caso e carta ao editor;  

II) Para alunos que tiverem residência concluída, reconhecida pelo MEC, ou 

comprovarem participação mínima de 12 (doze) meses em Programa de 
Iniciação Cientifica durante a graduação, sua posição na publicação 

http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/CartaderecomendaçãoPGPed2019-1.doc
http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/CartaderecomendaçãoPGPed2019-1.doc
http://www.pucrs.br/humanidades/exames-de-proficiencia/
http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at2019PG.doc
http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at2019PG.doc
http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/09/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at2019PG.doc
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científica não precisa ser a de primeiro autor, em artigos com Qualis B1, 
A2 ou A1 (critério da área Medicina II da CAPES), exceto relato de caso e 
carta ao editor.  

CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO: 

a) Análise do Currículo; 

b) Análise da Proposta de Pesquisa; 
c) Entrevista Individual. 

Análise do Currículo  

Serão avaliados os seguintes itens: 

 Formação acadêmica/titulação; 
 Atuação Profissional; 

 Produção Bibliográfica Científica. 

Análise da Proposta de Pesquisa 

Serão avaliados os seguintes itens: 

 Factibilidade; 

 Originalidade; 

 Relevância científica e clínica; 

 Critérios éticos. 

Entrevista Individual  

Serão avaliados os seguintes aspectos:  

 Domínio da proposta de pesquisa; 

 Trajetória acadêmica do candidato; 

 Disponibilidade do candidato para realização da pesquisa. 

Período de agendamento: de 02 a 06 de dezembro de 2019, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. divulgado no site do Programa (link abaixo), até 02 (dois) dias 

úteis antes da data agendada. http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-
graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/ 
 

Local: Av. Ipiranga, 6690 no prédio 60 (Hospital São Lucas da PUCRS), 2º andar 
– Escola de Medicina. Porto Alegre – RS. 

 

Telefone: (51) 3320.3350 

OBS: Para os candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior 

do estado do Rio Grande do Sul a entrevista individual poderá ser realizada através 

de videoconferência, previamente agendada com a secretaria do Programa através 

do email pediatria-pg@pucrs.br até dia 06 de dezembro de 2019. 

INGRESSO: 

O ingresso no curso de Doutorado é condicional à disponibilidade de vagas. 

http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/
http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/
mailto:pediatria-pg@pucrs.br
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A nota final de cada candidato será a média ponderada obtida na análise do 
Currículo, da análise da Proposta de Pesquisa, da Entrevista Individual e do 
atestado de proficiência em língua inglesa, sendo os pesos de cada uma das 

avaliações os seguintes: 

 Análise do Currículo Lattes (ou do Curriculum Vitae, se estrangeiro), sendo 

os documentos comprobatórios e válidos somente em relação a produção 
científica referente aos últimos 08 anos peso 5 (cinco); 

 Análise da Proposta de Pesquisa peso 2 (dois); 

 Entrevista Individual peso 2 (dois); 
 Proficiência em língua inglesa, emitido no máximo, há 10 (dez) anos pela 

PUCRS ou por uma instituição de ensino credenciada peso 1 (dois). 

Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem média igual 
ou maior que 5,0 (cinco), valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).  

A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das 
notas finais dos candidatos. 

 

RESULTADO: 

O resultado final do processo de seleção será divulgado em forma de listagem: 
candidatos selecionados e candidatos suplentes; de acordo com a ordem de 

classificação e respeitando o número de vagas oferecidas pelo Programa. 

A relação dos candidatos aprovados será divulgada até o dia 20 de dezembro de 

2019 no site do Programa http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-
graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/. 

Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a 

ocupar as vagas os candidatos suplentes. 

Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

 O candidato que obtiver maior nota na avaliação do Currículo Lattes (ou do 
Curriculum Vitae, se estrangeiro); 

 O candidato que obtiver maior nota na avaliação da Entrevista. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 
a)  O prazo para apresentação de recurso em relação a resultado do processo 
seletivo será de 1 (um) dia após a divulgação do resultado. 

b) A Comissão de Seleção é soberana quanto à decisão no processo de seleção; 
c) Os eventuais casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção, ouvida a Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Medicina - Pediatria e Saúde da Criança, desta Universidade;  
d) A inscrição indica que o candidato está ciente das normas deste Edital. 

Os candidatos não selecionados podem retirar seus documentos na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Medicina - Pediatria e Saúde da Criança, até o dia 

http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/
http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-graduacao-em-pediatria-e-saude-da-crianca/ingresso-e-processo-seletivo/
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30 de dezembro de 2019. Após essa data, o Programa está autorizado a descartar 
a documentação. 

 

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

Profa. Dra. Rita Mattiello 

Coordenadora do PPG em Medicina - Pediatria e Saúde da Criança 


