EDITAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Mestrado e Doutorado – Primeiro Semestre de 2022- VAGAS REMANESCENTES
O Diretor de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês 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 (Área da Medicina – Conceito 4 na CAPES), exclusivamente
para início em 06/06/2022, rege-se por este edital, na conformidade da legislação pertinente em vigor. O
programa de Mestrado e Doutorado oferece 16 vagas (10 de Mestrado e 6 de Doutorado), abertas a candidatos
graduados nas áreas da saúde ou áreas afins conforme orientadores e áreas de concentração, abaixo
discriminadas:

Orientador

Vagas
Mestrado

Cibele Masotti

Doutorado
1

Área de Concentração
Pesquisa em Oncologia

Cristina Silva Sousa

2

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

Daniela Carla de Souza

1

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

Denis Leonardo Fontes Jardim
Maria Isabel Alves Souza Waddington
Achatz

1
1

Márlon Juliano Romero Aliberti

Pesquisa em Oncologia
Pesquisa em Oncologia

2

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

1

Pesquisa em Oncologia

Pedro Alexandre Favoretto Galante

1

Pedro Kallas Curiati

2

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

Pedro Popoutchi

1

Pesquisa em Cirurgia

Pedro Renato de Paula Brandão

1

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

Sabrina Dalbosco Gadenz

1

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

Wellington Pereira dos Santos Yamaguti
TOTAL

1
10

Pesquisa em Medicina Intensiva e reabilitação

6

I. DA INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser realizada através através do preenchimento do formulário, nos links disponibilizados abaixo:
Link para Inscrição no Mestrado: https://siriolibanes.lyceum.com.br/processo-seletivo/oferta?id=730
Link para Inscrição no Doutorado: https://siriolibanes.lyceum.com.br/processo-seletivo/oferta?id=731
No ato da inscrição é necessário fazer o upload de todos os documentos listados no item 5. Todos os documentos
devem ser digitalizados e enviados em PDF, eles não devem ultrapassar 40 MB, não aceitaremos fotos de
documentos. Caso seu documento tenha frente e verso, você deve salvá-lo em um só documento, para fazer o
upload. O período de inscrição será de 13 de maio de 2022 a 22 de maio de 2022.
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PRÉ-REQUISITOS:
1. Proficiência na Língua Inglesa: recomenda-se os exames listados abaixo. A validade do certificado de Proficiência

será de dois anos, a contar da data da expedição do mesmo. Serão avaliados pela CPG, certificados de proficiência
equivalentes.
Mestrado

Doutorado

TOEFL ITP (Institutional Testing Program - TOEFL)

400

500

TOEFL iBT (Internet Based Test – TOEFL)

50

70

IELTS (International English Language Testing System)

4,5

5

PET Pass

CFE Pass

B1

B2

Intermediário

Intermediário +

Exames

Universidade de Cambridge-FCE ou CAE
Common European Framework of Reference - CEFR
União Cultural (Two Skill)

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.
5. Documentos Obrigatórios para Inscrição – Todos os documentos devem ser anexados no momento da
inscrição, digitalizados e salvos em PDF:












RG (não pode ser CNH) ou RNE (quando estrangeiro)
CPF
Certidão Civil (Nascimento ou Casamento ou Averbação);
Histórico Escolar do Curso de Graduação (oficial – assinado pela Insttuição);
Diploma de Graduação (frente e verso);
Diploma de Residência Médica, credenciado pela CNRM ou Cópia do Diploma do Curso de Especialização;
Comprovante de Proficiência da Língua Inglesa;
Comprovante de Proficiência da Língua Portuguesa para candidatos estrangeiros.
Currículo Lattes (CNPq - www.lattes.cnpq.br). Não serão aceitos Currículos em outros formatos.
Foto 3x4
PARA OS CANDIDATOS À VAGA DE DOUTORADO, todos documentos acima, e “Diploma de Mestrado” ou
cópia de um artigo publicado em revista indexada (QUALIS A ou B - Área da Medicina I), podendo ser 1º autor
ou 2º autor do artigo, neste caso deverá descrever como foi sua participação no artigo;
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Observações


É de inteira responsabilidade do candidato anexar os documentos exigidos, preencher o cadastro com
as informações solicitadas na inscrição e confirmar a efetivação da inscrição através do link
https://siriolibanes.lyceum.com.br/processo-seletivo/r/historico (inserindo seu login e senha criados no
ato da inscrição) deve aparecer no campo situação “Confirmado”, e aguardar conforme calendário ;



É de responsabilidade do candidato o preenchimento correto das informações e upload individual de
cada documento na inscrição – não serão aceitas inscrições com formulários incompletos ou
documentação incompleta.



No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o orientador e a vaga para os qual está se candidatando.



Não será aceito outro formato de apresentação do currículo além do especificado em edital.

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, técnicocientíficas e de pesquisa;
 Entrevista com o orientador: os candidatos aprovados pela análise do currículo serão convocados para
entrevista com o orientador (se o orientador julgar necessário). Esta entrevista 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 aprovado, indicará sua ordem de classificação.
 Validação da análise do currículo e da entrevista com orientador pela Comissão de Pós-Graduação.
Quando necessário, para critérios de desempate, será agendada uma entrevista com os membros da
Comissão de Pós-Graduação.

III. CALENDÁRIO
Período de Inscrições e Envio da Documentação

13/05/2022 sex a

22/05/2022 seg

Análise do Currículo pelo Orientador

23/05/2022 seg a

27/05/2022 sex

Validação do Processo pela Comissão da Pós-Graduação

30/05/2022 seg

Divulgação do Resultado

31/05/2022 ter

Periódo para realização da Matrícula

31/05/2022 ter a

Rua Prof. Daher Cutait, 69 – 01308-060 – São Paulo – SP – Tel. +55 (11) 3394.4499
iep.hospitalsiriolibanes.org.br

03/06/2022 qui

IV. DA MATRÍCULA:
Para efetivação da matrícula, os candidatos selecionados deverão realizar a Matrícula através das orientações
que serão passadas pela secretaria. A matricula deve ser feita dentro do período estipulado no Calendário acima,
e os alunos deverão participar da aula inaugural (a data será informada previamente). As aulas ocorrerão no
formato presencial no Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa.
V. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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.
Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado Acadêmico em Ciências da Saúde

Dr Luiz Fernando Lima Reis
Diretor de Ensino e Pesquisa – Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa
Dra Anamaria Aranha Camargo
Coordenadora do Programa
São Paulo, 11 de maio de 2022.
Informações
Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa IEP/HSL
R Professor Daher Cutait, 69 Bela Vista, CEP 01308-060 São Paulo – SP
Telefones: 55 11 3394-4499
E-mail: posgraduacao@hsl.org.br
Site: https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/stricto-sensu
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