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EDITAL COMPLEMENTAR DE SELEÇÃO PARA O 1º SEM/2020 

AO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA E CIÊNCIAS DA SAÚDE (PPGMCS) 

 
1. O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde, no uso de 
suas atribuições e, em conformidade com a Comissão Coordenadora, torna público que, de 03 a 

20 de fevereiro de 2020, estarão abertas as inscrições complementares dos candidatos ao curso 
de Mestrado, para ingresso no primeiro semestre de 2020. 

 
2. Das áreas de concentração 

As áreas de concentração do Programa são as seguintes: 

a) Clínica Cirúrgica; 
b) Clínica Médica; 

c) Farmacologia Bioquímica e Molecular; 
d) Nefrologia; 
e) Neurociências.  

 
3. Das vagas  

Esta seleção visa ao preenchimento de até 3 (três) vagas, nas áreas citadas acima. Não havendo 
o preenchimento do total do número de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, as vagas 
remanescentes poderão ser realocadas para ingressantes de Doutorado em conformidade com 

o respectivo edital vigente.   
 

4. Dos candidatos 

Estão aptos a inscreverem-se para a seleção ao curso de Mestrado os candidatos que preencherem 

os seguintes pré-requisitos: 
 
Medicina: ser médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do estado de origem, ou 

associação equivalente no caso de estrangeiro; 
 

Ciências da Saúde: ser graduado em áreas afins. 
  
5. Da inscrição 

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do link: 
https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do. No momento da inscrição, também será 

gerado o boleto para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais).  
 
6. Da documentação 

Envio dos documentos abaixo especificados, em formato eletrônico (PDF), por e-mail para a 
Secretaria do PPGMCS (medicina-pg@pucrs.br) até às 17h, do dia 21 de fevereiro de 2020. 

a) Fotografia 3x4 colorida e atual; 
b) Formulário de inscrição, preenchido através do link: 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do; 

c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais); 
d) Cópia da cédula de identidade (RG). Se estrangeiro, cópia do passaporte; 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
mailto:medicina-pg@pucrs.br
https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
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e) Cópia do CPF; 
f) Cópia do diploma e do histórico escolar do curso de graduação (frente e verso); 

g) Cópia da carteira de inscrição no conselho regional. Se estrangeiro, cópia do conselho 
equivalente (se for o caso); 

h) Proposta de pesquisa (máximo três páginas); 
i) Cópia do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) ou Curriculum Vitae para estrangeiros; 
j) Cópia dos artigos ou capítulos de livros previamente publicados; 

k) Carta de ciência do provável professor orientador (http://www.pucrs.br/medicina/wp-
content/uploads/sites/22/2016/12/termoprovavelorientadorat2017.doc)*; 

l) Declaração afirmando estar ciente das normas deste Edital de Seleção 
(http://www.pucrs.br/medicina/wp-
content/uploads/sites/22/2018/05/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at2018.doc); 

m) Carta de recomendação de 2 (dois) professores universitários que tenham ou que tiveram 
vínculo (docência ou pesquisa) com o candidato. Deverá ser encaminhada diretamente 

pelos recomendantes. 
(http://www.pucrs.br/medicina/wp-
content/uploads/sites/22/2019/10/carta_de_recomendacaoat2018.doc); 

n) O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 
atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do 

PPGMCS, 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.  

* Para obtenção da carta de ciência do provável orientador, o candidato deverá escolher uma linha 
de pesquisa e fazer contato com o professor responsável através do e-mail informado. 

http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2019/10/Linhas-de-Pesquisa-2019-
com-docentes_at03.pdf). 
 

- A inscrição será homologada somente após ser efetivado o pagamento da taxa de inscrição, bem 
como o envio de todos os documentos acima relacionados. 

 
- A Secretaria somente receberá a documentação completa. Em um prazo de até 48h (quarenta 
e oito horas) será encaminhado e-mail com a confirmação da inscrição. Em caso de não 

recebimento deste e-mail, o candidato deverá entrar em contato com a Secretaria do PPGMCS 
pelo telefone (51) 3320-3843. 

 
7. Do processo de seleção 

Os candidatos ao Curso de Mestrado serão classificados de acordo com os critérios abaixo 

especificados, sendo o desempenho em cada um deles utilizado na composição da nota final de 
classificação do candidato: 

a) Entrevista com professores do Programa e análise da proposta de pesquisa: peso 3,0 
(três); 

b) Análise do Currículo Lattes ou do Curriculum Vitae: peso 7,0 (sete). 

 
7.1. Será selecionado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5,0 (cinco), sendo 

classificados da maior para menor nota, observando o limite do número de vagas. 
 
7.2. No caso de empate, no resultado final, o critério de desempate será Publicações/Produção 

Científica de cada candidato. 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/termoprovavelorientadorat2017.doc
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http://www.pucrs.br/medicina/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/Declaracao_de_Ciencia_Normas_at2018.doc
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8. Da data das entrevistas  

As entrevistas serão realizadas no dia 27 de fevereiro de 2020, a partir das 08h30min, na sala 
da Coordenação do PPGMCS (Prédio 12A, 2º andar, sala 207). 

 
8.1. Para candidatos residentes no exterior, em outros estados do Brasil ou no interior do estado 
do Rio Grande do Sul, a entrevista poderá ser realizada através de videoconferência. Os 

candidatos deverão manifestar este interesse após a confirmação da inscrição via e-mail: 
medicina-pg@pucrs.br. 

 
9. Dos resultados 

A relação dos candidatos selecionados e lista de suplentes serão divulgadas no site do programa 

(http://www.pucrs.br/medicina/programa-de-pos-graduacao-em-medicina-e-ciencias-da-
saude/ingresso-e-processo-seletivo/), por ordem alfabética, até o dia 02 de março de 2020. 

A Comissão de Seleção é soberana quanto à decisão no processo de seleção. 
 
 

10. Da apresentação de recurso 

O prazo para apresentação de recurso em relação ao resultado do processo seletivo será de 03 a 

04 de março de 2020, através do e-mail medicina-pg@pucrs.br. 
 

11. Considerações finais 

Ao realizar sua inscrição, o candidato estará manifestando sua ciência e concordância com o 
presente Edital. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde. 
 

 
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2020. 

 

 
 

 
Prof. Dr. Alexandre Vontobel Padoin 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Medicina e Ciências da Saúde 
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