Pós-Graduação Stricto Sensu
Mestrado e Doutorado Acadêmico em Ciências da Saúde – Segundo Semestre 2015

O Superintendente de Pesquisa do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – IEP/HSL, no uso de
suas atribuições, faz saber que o processo de seleção para o preenchimento das vagas para o curso
de pós-graduação Stricto Sensu – MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (Àrea da
Medicina – Conceito 4 na CAPES), exclusivamente para início em 31 de agosto, rege-se por este
edital, na conformidade da legislação pertinente em vigor.
O programa de Mestrado e Doutorado oferece 8 vagas (3 de Mestrado e 5 de Doutorado), abertas
a candidatos graduados nas áreas da saúde ou áreas afins conforme orientadores e linhas de
pesquisa abaixo discriminadas:
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I. DA INSCRIÇÃO
A pré-inscrição deve ser realizada pelo preenchimento do formulário de inscrição. Solicitar o envio
do formulário no e-mail: posgraduacao@hsl.org.br.
As inscrições deverão ser realizadas no período de 20/07/2015 a 31/07/2015 (DIAS ÚTEIS), de 2ª
Feira a 6ª Feira das 07h00 às 12h00 e das 13h às 16h00 OU por VIA POSTAL, respeitando-se a data
de Postagem até 31/07/2015 End.: Rua Daher Cuitait 69, Bela Vista, Superintendência de Pesquisa,
Secretaria de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado, CEP 01308-060. Tel. 55 11 3394-4499.
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Pré-requisitos:
1. Proficiência na Língua Inglesa: União Cultural (Two Skill) Rua Teixeira da Silva, 396 - Fone: 11
2148-2900) ou Certificados Toefl IBT, Michigan ou Cambrigde. A validade do certificado de
Proficiência será de dois anos, a contar da data da expedição do mesmo.
2. Proficiência na Língua Portuguesa para candidatos estrangeiros, CELPE BRAS - nível
Intermediário.
3. Para os candidatos médicos interessados em projetos que envolvam práticas assistenciais,
caberá ao orientador determinar a experiência necessária (Residência ou Especialização).

4. Para os candidatos ao Doutorado exigir-se-á Diploma de Mestrado. Aqueles que não possuírem o
título de Mestre deverão apresentar cópia de pelo menos um artigo publicado em revista indexada
no Qualis A ou B (Área da Medicina I), podendo ser o 1º autor ou 2º autor do artigo. No caso de
segunda autoria, apresentar a justificativa, descrevendo a atuação no artigo.

Documentos Obrigatórios para Inscrição - Todas as cópias de documentos devem ser autenticadas:

2 Cópias da Cédula de Identidade;
2 Cópias do Título de Eleitor;
2 Cópias do CPF;
2 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Comprovante de Proficiência da Língua Inglesa;
Comprovante de Proficiência da Língua Portuguesa para candidatos estrangeiros.
Cópia da Carteira do Registro de Profissão (para os médicos);
2 cópias do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
2 Cópias do Diploma de Graduação (com os carimbos no verso);
2 Cópias do Diploma de Residência Médica, credenciado pela CNRM ou Cópia do Diploma do Curso
de Especialização;
Diploma de Mestrado ou cópia de um artigo publicado em revista indexada; podendo ser 1º autor
ou 2º autor do artigo, neste caso deverá descrever como foi sua participação no artigo;
Curriculum Vitae (não deverá ser encadernado) - Currículo Lattes (CNPq - www.cnpq.br);
Duas Fotos 3X4.
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Observações
•

É de inteira responsabilidade do candidato encaminhar os documentos exigidos, e
confirmar o recebimento e efetivação da inscrição;

•

É de responsabilidade do candidato o preenchimento correto dos formulários e
documentos na inscrição;

•

No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar os orientadores para os quais estão se
candidatando.

•

As entrevistas serão agendadas após cumprimento de todos os requisitos exigidos para a
inscrição.

•

Os candidatos não aprovados deverão retirar a documentação na secretaria da PósGraduação no prazo de 30 dias a contar da data da divulgação do resultado do Edital. Após
este período os documentos serão incinerados.

II. DA SELEÇÃO:

A aceitação do candidato será baseada na disponibilidade de vagas e estará, necessariamente,
ligada ao projeto de pesquisa previamente aprovado pelo Conselho de Pós-Graduação. A Seleção
se baseará nos seguintes critérios:
• Análise do currículo, considerando a formação acadêmica, percurso e atividades
profissionais, técnico-científicas e de pesquisa;
• Entrevistas com os possíveis orientadores. Os candidatos aprovados pela análise do
currículo serão convocados para entrevista com o(s) orientador(es) indicado(s) no ato da
inscrição. Esta entrevista que terá forma e conteúdo de responsabilidade exclusiva do
orientador. Ao final da entrevista, o orientador dará uma nota ao candidato, e no caso de
mais de um candidato, indicará sua ordem de classificação.
• Quando necessário, para critérios de desempate, será agendada uma entrevista com os
membros da Comissão de Pós-Graduação.

As entrevistas serão agendadas à critério do orientador no período entre 03 de agosto a 08 de
agosto de 2015.
III. RESULTADO
O resultado será divulgado no dia 15 de agosto de 2015 no site:
www.hospitalsiriolibanes.org.br/posgraduacao
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Demais convocações serão divulgadas no site:
www.hospitalsiriolibanes.org.br/posgraduacao

IV. DA MATRÍCULA:

Os candidatos selecionados deverão matricular-se no dia 24/08/2015 às 14h00 na Secretaria de
Pós-Graduação, onde haverá uma reunião geral obrigatória com todos os selecionados, quando
deverão assinar termo de compromisso, comprometendo-se a respeitar o Regulamento da
Comissão de Pós-Graduação. As atividades discentes iniciarão no dia 31 de agosto de 2015 às
12h00 – Seminário de Pesquisa – Anfiteatro.

Documentos Obrigatórios para a realização da matrícula:
•

Assinatura do termo de Compromisso do Candidato com o Regimento do Curso de PósGraduação do IEP/HSL e demais normas internas pertinentes.

Condições de realização da matrícula:
•

As matrículas podem ser realizadas por procurador identificado por sua identidade original,
mediante procuração, que ficará retida. Deverá ser apresentada uma procuração para cada
candidato;

•

As matrículas só serão efetivadas mediante a apresentação de todos os documentos
obrigatórios;

•

O não comparecimento ou envio dos documentos obrigatórios no prazo implicará na
desistência do candidato.

V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na
aceitação tácita das condições de seleção, tais como se acham estabelecias neste edital e
nas normas legais pertinentes.

São Paulo, 14 de julho 2015.
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Instituto de Ensino e Pesquisa/Hospital Sírio-Libanês IEP/HSL
R Professor Daher Cutati, 69 Bela Vista, CEP 01308-060 São Paulo – SP
Telefeno: 55 11 3394-4499
e-mail: posgraduacao@hsl.org.br
Site: www.hospitalsiriolibanes.org.br/posgraduacao
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