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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO COMPLEMENTAR DE SELEÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO PARA INGRESSO EM 2020/1 DE CANDIDATOS AO CURSO DE 

DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E 

MOLECULAR – PUCRS 

1. Torna-se público que, de 24 de janeiro a 03 de março de 2020, estarão abertas as inscrições 

para o Processo Complementar de Seleção e Classificação do Curso de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular (PPGBCM) para ingresso no primeiro semestre de 

2020. 

2. Processo de Seleção e Classificação - PPGBCM:  

O Processo de Seleção e Classificação compreenderá as seguintes etapas:  

 Inscrição do candidato; 

 Análise do curriculum vitae do candidato, conforme modelo de pontuação de currículos 

(vide item 2.1.2); 

 Entrevista. 

2.1. A inscrição para o Processo Complementar de Seleção e Classificação – PPGBCM deve ser 

efetuada em formulário on-line disponível em 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do e será homologada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

2.1.1. Cópias da carteira de identidade (RG) e do CPF. Se estrangeiro, passaporte; 

Parágrafo primeiro: a comprovação de inscrição no CPF pode ser feita por meio de apresentação 

de cópia do cartão de CPF ou de apresentação do “Comprovante de Inscrição no CPF”, que pode 

ser obtido a partir da página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

Parágrafo segundo: a menção do número de inscrição no CPF na carteira de identidade do 

candidato exime da apresentação de documento de comprovação de inscrição no CPF.  

2.1.2 Currículo conforme o formulário “Modelo para Pontuação de curriculum vitae”, disponível na 

página do Programa: http://www.pucrs.br/saude/wp-content/uploads/sites/170/2019/08/Modelo-

para-Pontua%C3%A7%C3%A3o-de-Curriculum-Vitae_Doutorado.pdf, preenchido e acompanhado 

de documentação comprobatória; 

2.1.3. Cópia do diploma do Curso de Graduação (frente e verso) ou, no caso de aluno formando, 

“Atestado de Provável Formando”, emitido pela Universidade onde será colado o grau;  

Parágrafo único: os candidatos aprovados no processo seletivo que apresentarem o “Atestado 

de Provável Formando” para fins de inscrição deverão entregar, no ato da matrícula, cópia do 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
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diploma da graduação ou declaração comprovando que o diploma está em processo de 

confecção. 

2.1.4. Cópia do histórico escolar do Curso de Graduação (frente e verso). 

2.1.5. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais).  

2.2. Após a inscrição por meio do formulário on-line, toda a documentação deverá ser entregue 

até 05 de março de 2020 para a Secretaria do PPGBCM, localizada no prédio 11, 9° andar, sala 

921, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30min, ou enviados em 

formato eletrônico (pdf), por e-mail, para o endereço bcmpg@pucrs.br.  

Parágrafo Único: Em um prazo de 24 horas, será encaminhado ao candidato um e-mail com a 

confirmação da inscrição. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação da inscrição, o 

candidato deverá entrar em contato com a secretaria do PPGBCM pelo telefone (51)3320-3912. 

2.4 Da Entrevista 

 

2.4.1 A entrevista será conduzida pela Comissão de Seleção e realizada no dia 06 de março de 

2020, em horário a ser agendado com a Secretaria do PPGBCM.   

 

2.4.2. Para candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior do estado do Rio 

Grande do Sul, a entrevista poderá ser realizada à distância. 

 

2.4.3. O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do PPGBCM, 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. 

2.5. Da Classificação  

2.5.1. A lista classificatória será elaborada com base no grau final (GF) obtido pelos candidatos. O 

grau final de cada candidato será calculado da seguinte forma: GF = (0,5 x grau obtido na 

Entrevista + 0,5 x pontuação obtida na análise do curriculum vitae). 

2.5.2. Na hipótese de igualdade de grau final entre dois ou mais candidatos, será utilizado como 

critério de desempate a maior nota obtida na pontuação do currículo.  

2.6 Das vagas 

2.6.1. Esta seleção visa ao preenchimento de até 13 vagas para o Curso de Doutorado. Não 

havendo preenchimento total do número de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, as 

mailto:bcmpg@pucrs.br
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vagas remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado, em conformidade 

com respectivo edital vigente. 

2.6.2. Do número total de vagas disponíveis, em conformidade com o item 2.6.1 do presente 

edital, até 3 vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos 

estrangeiros que atendam aos requisitos de seleção, as vagas reservadas poderão ser preenchidas 

pelos demais candidatos não estrangeiros. 

3. Comissão de Seleção  

3.1. A comissão de Seleção será constituída por docentes do PPGBCM indicados pela Comissão 

Coordenadora do Programa.  

3.2. A Comissão de Seleção será responsável pela condução das entrevistas e análises dos 

currículos.  

3.3. A Comissão de Seleção será soberana quanto a estas etapas do Processo de Seleção. 

4. A análise e conferência da documentação entregue juntamente com o formulário “Modelo para 

Pontuação de curriculum vitae” será realizada pela Comissão de Seleção. 

5. O candidato que for aprovado no Processo de Seleção estará apto a proceder à matrícula no 

PPGBCM.  

6. Os resultados do Processo de Seleção serão divulgados até o dia 09 de março de 2020 na 

página do Programa (http://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-biologia-celular-

e-molecular/ingresso-e-processo-seletivo/).  

7. O prazo para apresentação de recurso em relação ao grau final será de 48h após a divulgação 

do resultado do Processo Seletivo e Classificatório. 

 

8. Não serão aceitos os recursos que não atenderem ao estabelecido neste Edital. 

 

9. Os casos especiais e omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

PPGBCM.  

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2020.  

 

Cristiano Valim Bizarro 
Coordenador do PPGBCM 
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