EDITAL P.G. 002/2019

Conforme atribuições que lhe conferem o Regimento da FACULDADE e o Regulamento dos
Cursos de Pós-Graduação, o Digníssimo Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo, Prof. Dr. Paulo Carrara de Castro, faz saber aos portadores de Diploma de
Curso Superior, no ato da matrícula, que estão abertas as inscrições para o Programa de PósGraduação Stricto Sensu - DOUTORADO EM SAÚDE COLETIVA.

1) DO CALENDÁRIO:
As inscrições poderão ser realizadas durante todo o ano letivo, respeitando as seguintes
datas:
INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTOS:
a) para o 1º semestre até o último dia útil do mês de abril/2019;
b) 2º semestre até o último dia útil do mês de agosto/2019.
PROCESSO SELETIVO: MAIO E SETEMBRO/2019.

Obs.: A seleção é um processo que ocorre na reunião ordinária do Conselho de Pós nos meses
de maio e setembro. A agenda das reuniões com datas e horários são definidos a cada início
de semestre e informadas previamente à Secretaria de Pós-Graduação.

2) DA INSCRIÇÃO:
Os interessados devem identificar uma linha de pesquisa e um docente que seja potencial
orientador.

Para

conhecer

docentes

e

linhas,

consultar

a

página:

www.fcmsantacasasp.edu.br.
Para fazer o agendamento com o potencial orientador, entrar em contato com a Secretaria
de Pós-Graduação, pelo e-mail: pos.stricto@fcmsantacasasp.edu.br ou pelo telefone:
11.3367-7858.

Uma vez aceito pelo orientador, junto com este o candidato deverá desenvolver um projeto
de pesquisa, que será submetido ao Conselho de Curso, nos meses definidos no item 1
deste Edital, para análise e parecer sobre a aceitação no programa.
Após o aceite, o candidato deverá enviar para a Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu
os documentos exigidos para inscrição, detalhados no item 03 deste Edital,
presencialmente ou via SEDEX, ao endereço exposto no item 6 deste.

DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
Caberá o recolhimento, no ato da inscrição, de uma taxa no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais).
O curso é gratuito e os alunos selecionados, serão isentos do pagamento de matrículas e
mensalidades escolares.
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3) DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO:
• Requerimento de Inscrição (trazer cópia impressa e assinada);
• Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição;
• Curriculum Vitae impresso (inserido e atualizado na Plataforma Lattes/CNPq www.cnpq.br);
• Projeto de Pesquisa vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do Programa, sendo
necessária a entrega de DUAS vias, uma via impressa e uma via em CD - PDF; Acesse
Template

em

http://fcmsantacasasp.edu.br/wp-

content/uploads/2019/06/TEMPLATE-MODELO-PROJETO-DE-PESQUISA-1.docx
• 01 (uma) foto 3x4 recente;
• Certificado de Proficiência da Língua Inglesa.

4) DA MATRÍCULA:

Somente após sua aprovação, o aluno deverá efetuar sua matrícula.
5) DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA:
A matrícula será realizada presencialmente pelo próprio candidato ou por pessoa indicada,
portadora de procuração para este fim.
• Cópia autenticada do Diploma de Graduação;
• Cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento (se aplicável) e Registro no
Conselho de Classe (se aplicável);
• Declaração de vínculo empregatício atualizada para os funcionários da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo ou da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo (Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho);
• Diploma de Curso de Mestrado em Programa de Pós-Graduação, devidamente
reconhecido pela CAPES/MEC;
• Histórico Escolar do Mestrado, se realizado em outra Instituição que não a FCMSCSP.

6) DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES:
Secretaria de Pós-Graduação
Rua Cesário Mota Junior, 61 – CEP 01221-020
Fone: (11) 3367-7858 – das 9h às 15h
E-mail: pos.stricto@fcmsantacasasp.edu.br
São Paulo, 29 de maio de 2019.
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