EDITAL P.G. 002/2017

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. Valdir Golin faz saber aos portadores de Diploma de Curso Superior, que
estarão abertas as inscrições para processo seletivo, para o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em PESQUISA EM CIRURGIA, nível Mestrado Acadêmico e Doutorado.

1)

DO CALENDÁRIO:

As inscrições e matrículas serão realizadas a partir de 02 de janeiro de 2017, em regime de fluxo
contínuo.

2)

DA INSCRIÇÃO:

As inscrições serão realizadas por meio do endereço eletrônico: www.fcmsantacasasp.edu.br
Além do cadastro eletrônico, 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 correio, ao endereço exposto no item 6.

3)

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO:



Requerimento de Inscrição (impresso);



Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição;



Curriculum Vitae impresso (inserido e atualizado na Plataforma Lattes (www.lattes.cnpq.br);



Projeto de Pesquisa vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do Programa (uma cópia
impressa e arquivo digital em PDF);



Protocolo do projeto de pesquisa em seres humanos submetido na Plataforma Brasil, cadastro
no Instituto de Pesquisa e Comitê de Ética em Pesquisa onde o projeto será desenvolvido;



Carta de aceite do professor orientador;



01 (uma) foto 3x4 recente;



Certificado de Proficiência da Língua Inglesa.
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4)

DO PROCESSO SELETIVO:

O processo seletivo inclui análise de currículo e do projeto de pesquisa, previamente aprovado pelo
provável orientador.

5) DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA:

No período estabelecido neste Edital, item 1, a matrícula será realizada presencialmente pelo
próprio candidato ou por pessoa indicada, portadora de procuração para este fim, com firma
reconhecida em cartório, apresentando também os seguintes documentos:


Cópia autenticada do Diploma de Graduação;



Cópia autenticada do RG, CPF, Certidão de Casamento (se aplicável) e Registro no Conselho
de Classe (se aplicável);



Declaração de vínculo empregatício, atualizada (de aplicável);



Para candidatos ao doutorado, deverá apresentar o 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 Dr. Cesário Mota Junior, 61 - CEP 01221-020
Fone: (11) 3367-7858/ 7869/ 7870 - das 9h às 16h.

São Paulo, 01 de dezembro de 2016.
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