INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA - SANTA CASA DE BH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA E BIOMEDICINA
EDITAL / 1º SEMESTRE 2013

O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte, faz saber que, realizará inscrições para seleção de
candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu (Mestrado e Doutorado) no nível de Mestrado - Área de
Concentração em Medicina e Biomedicina, para profissionais com formação na área de saúde, biológica e afins.
Obs.: A seleção para o Doutorado será realizada em processo de fluxo contínuo: candidatos com Mestrado concluído
poderão pleitear o Doutorado em qualquer época do ano, de acordo com normas estabelecidas pelo Colegiado de
Coordenação Didática.
I.
INSCRIÇÃO:
As inscrições deverão serão realizadas online no período de 01/10 a 05/12/2012.
Documentos exigidos no sistema de inscrição on-line www.santacasabh.org.br:
1) Formulário de inscrição, devidamente preenchido;
2) Currículo Lattes atualizado no CNPq www.cnpq.br (inserir link para acesso na plataforma Lattes/CNPq)
3) Memorial descrevendo, em no máximo três páginas, experiência científica, produção acadêmica, área de interesse e
possíveis projetos de pesquisa. (anexar no sistema arquivo de texto);
4) Confirmação do pagamento realizado até a data limite de 05/12/2012 de boleto bancário gerado no sistema, referente
à taxa de inscrição no valor R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais).
ATENÇÃO:
Antes de realizar a inscrição, consulte no site as linhas de pesquisa disponíveis. Aconselhável que o candidato faça
contato prévio com o orientador da linha de pesquisa de interesse (pessoalmente ou por e-mail disponível no site).
Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição.

II.
NÚMERO DE VAGAS:
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para ingresso no Programa de Pós Graduação.
Obs. Sem compromisso do Programa de Pós Graduação da Santa Casa BH existe a possibilidade de oferta de bolsa de
estudo junto a agências de fomento para os cursos de Mestrado e Doutorado (Fluxo Contínuo).
III.
SELEÇÃO:
A Seleção se baseará nos seguintes critérios:
1ª Etapa

Análise de currículo e memorial;
Prova de inglês (tradução e interpretação de texto)

2ª Etapa

Entrevista

A 1ª etapa será realizada no dia 10/12/2012 às 09 horas no Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa BH localizado a Rua
Domingos Vieira, 590 – Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência de
30 minutos e levar documento de identidade com foto, caneta preta ou azul. Permitido o uso de dicionário. A prova de
inglês será classificatória e eliminatória.
O resultado da 1ª etapa, local e horário da 2ª etapa (entrevista) serão divulgados no site da instituição no dia 11/12/2012.
Observação:
Os resultados serão divulgados na Secretaria da Pós-Graduação, e estarão disponíveis na nossa página da internet:
www.santacasabh.org.br
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IV. MATRÍCULA
Os candidatos selecionados deverão matricular-se na Secretaria de Pós-Graduação, quando deverão assinar o contrato de
prestação de serviços educacionais.
Documentos:
- Cópia autenticada documentos pessoais: Cédula de Identidade, Título de Eleitor, CPF, Certidão de
Nascimento/Casamento;
- Comprovante de endereço;
- Cópia autenticada do Histórico Escolar e do Diploma de Graduação (com os carimbos no verso) expedido por
estabelecimento oficialmente reconhecido. Caso o candidato ainda não possua o documento, deverá ser apresentada
declaração comprobatória de conclusão do curso;
- 02 fotos 3x4;
- Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares: cópia comprovante de votação na última eleição 1º e 2º
turno, se for o caso, e cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino);
- Candidatos estrangeiros deverão apresentar cópia dos documentos exigidos pela legislação especifica (visto
permanente ou de estudante).
V.

Cronograma
Edital e Inscrições
1ª Etapa (Análise de Currículo/Memorial e Prova de Inglês)
Resultado – 1ª Etapa
2ª Etapa (Entrevista)
Resultado Final
Matricula
Início das aulas

01/10 a 05/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
17/12/2012
19/12/2012 a 18/01/2013
21/02/2013

Informações adicionais na Secretaria de Pós-Graduação da Santa Casa de Belo Horizonte:
Telefone (31) 3238-8838/ 3238-8674 / 3238-8869
E-mail: posgrasc@santacasabh.org.br
Site: http://www.santacasabh.org.br
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