Edital do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde
Credenciamento de novos Docentes (Orientadores) – Primeiro Semestre de 2022
A Comissão de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em
Ciências da Saúde da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês
(SBSHSL), credenciado pela CAPES de acordo com o ofício 141/2012/CTA/CAA
I/CGAA/DAV/CAPES de 02/10/2012, no uso de suas atribuições, faz saber que, no
período de 21 de Fevereiro a 20 de março de 2022, estarão abertas as inscrições para
credenciamento de 6 (seis) novos Docentes (Orientadores) para o programa. O processo
para o preenchimento das vagas rege-se por este edital, na conformidade da legislação
pertinente em vigor.
O credenciamento dos novos Docentes (Orientadores) terá validade inicial de, no
máximo, 04 (quatro) anos, com renovação condicionada à avaliação favorável dos
indicadores de desempenho (orientações em andamento, dissertações e teses
concluídas, participação em disciplinas e demais atividades acadêmicas do programa e
produção científica) no período.
1. Dos candidatos:
Para solicitar o pedido de credenciamento, os candidatos deverão:
- Exercer atividade funcional (ser profissional contratado ou pertencer ao corpo clínico
credenciado) na SBSHSL;
- Ter obtido o título de Doutor em Instituição de Ensino Superior reconhecida pela
CAPES;
- Não estar credenciado como Orientador Permanente em outro Programa de PósGraduação Stricto Sensu reconhecido pela CAPES;
- Demonstrar capacidade técnico-científica, nos últimos 3 (três) anos, por meio de
publicação de pelo menos 4 (quatro) trabalhos científicos em periódicos indexados que
pertençam aos 4 (quatro) estratos superiores de qualidade (Qualis A1, A2, B1, B2) como
definido pela CAPES para a área de Medicina I;
- Ter uma linha de pesquisa definida e alinhada com as Diretrizes da SBSHSL e
coordenar projetos de pesquisa devidamente aprovados pela Diretoria de Ensino e
Pesquisa e comissões pertinentes;
- Ter disponibilidade para exercer atividade na grade curricular, participar de bancas de
qualificação, mudança de nível, dissertação de mestrado e defesa de tese de doutorado;
- Indicar pelo menos um candidato aprovado para matrícula no período de até seis meses
após aprovação de seu pedido de credenciamento;

- Entregar todos os documentos solicitados no ato da inscrição.
2. Das inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas no período entre 21 de fevereiro e 20 de março de
2022. Os documentos necessários, listados a seguir, devem ser encaminhados para o
email: posgraduacao@hsl.org.br indicando no assunto do email CREDENCIAMENTO
DE ORIENTADORES PGSS.
- RG ou CNH ou RNE (quando estrangeiro);
- CPF;
- Diploma de Doutorado;
- Cópias do Currículo Lattes atualizado. Não serão aceitos currículos em outros formatos;
- Resumo (uma página) da linha de pesquisa do Docente (Orientador);
- Ementa de ao menos uma disciplina que poderá ser oferecida pelo Docente
(Orientador) (documento não obrigatório, mas que contará positivamente para a
avaliação);
- Formulário de inscrição devidamente preenchido.
Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados em PDF. Não serão aceitas
fotos de documentos. Caso seu documento tenha frente e verso, você deve salvá-lo em
um só documento para fazer o upload. Os arquivos digitalizados não devem ultrapassar
40MB.

3. Da seleção:
A avaliação da documentação e seleção dos candidatos será de forma classificatória,
limitada à disponibilidade do número de vagas e ocorrerá no período de 20 de março e
10 de Abril de 2022.
Participarão da avaliação e seleção dos Docentes (Orientadores) os membros da
Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-graduação da SBSHSL e os
membros da Comissão Técnica de Pesquisa da SBSHSL.
O credenciamento de novos Docentes (Orientadores) observará o equilíbrio quantitativo
de orientadores distribuídos nas linhas de pesquisa do programa, evitando, assim, um
predomínio de orientadores em uma única linha de pesquisa.
4. Da divulgação:

O resultado deste Edital será divulgado até o dia 25 de abril de 2022.
5. Disposições gerais:
Serão consideradas apenas as atualizações feitas no Currículo Lattes até a data de
encerramento das inscrições (documento entregue na inscrição).
Docentes (Orientadores) aprovados para orientação só serão efetivados após a
inscrição de um aluno (de mestrado ou doutorado) no Programa.
A inscrição do candidato implicará no reconhecimento das presentes instruções e na
aceitação tácita das condições de seleção, tais como se acham estabelecidas neste
Edital e nas normas legais pertinentes.
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação do
Programa.

Dr. Luiz Fernando Lima Reis
Diretor de Ensino e Pesquisa

Dra. Anamaria Aranha Camargo
Gerente de Pesquisa
Informações:
Secretaria Acadêmica - Roberta Pupo
Telefone 55 11 3394-4499
E-mail: posgraduacao@hsl.org.br

Formulário de Inscrição

Nome do candidato:
Telefone para contato:
E-mail para contato:
Link do Curriculum Lattes (atualizado):
Link para página ORCID, MyResearcherID e/ou Scopus AuthorID:
Vínculo com SBSHSL:
( ) Colaborador
( ) Corpo Clínico
Área de concentração:
( ) Oncologia
( ) Cirurgia
( ) Medicina Intensiva
( ) Outra
Linha de pesquisa:

