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EDITAL DE SELEÇÃO 02/2019 

  

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o Edital de Seleção que 

informa os critérios para o processo seletivo de candidatos ao curso de MESTRADO para médicos 

residentes do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. - HU-FURG 

 

1. PÚBLICO ALVO:  

Médicos que tenham iniciado a residência médica no ano de 2019 no Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr. - HU-FURG e que estejam interessados em realizar mestrado PPGCS 

nas temáticas oferecidas neste edital. 

 

2. VAGAS: 

Serão oferecidas 02 (duas) vagas a serem preenchidas em duas das temáticas apresentadas no 

ANEXO 1, deste edital. O candidato deverá indicar, no ato da inscrição a temática para a qual 

está se candidatando.  

 

3. INSCRIÇÕES:  

As inscrições serão realizadas no período de 25 de março de 2019 a 01 de abril de 2019 

exclusivamente pelo site www.siposg.furg.br.  

Valor único da inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais). 

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado através de Guia de Recolhimento Único 

(GRU) simples, gerado no momento da inscrição (desabilitar o bloqueador de pop-up do navegador). O 

recolhimento da GRU deve ser efetuado exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. A 

homologação da inscrição é dependente da efetivação do pagamento. 

Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da taxa de inscrição. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE- FURG 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Rua Gal. Osório s/n, Rio Grande, RS, CEP 96.200-190 

http://ppgcs.furg.br/ 

 

 

http://www.siposg.furg.br/
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Os documentos que deverão ser digitalizados de forma legível e anexados no sistema de inscrição 

(www.siposg.furg.br) são:   

a) Cópia do Diploma de Curso Superior (somente frente em PDF) emitido por Instituição de Ensino 

Superior  

b) Cópia do documento de identificação (frente e verso no mesmo documento em PDF) ou documento 

equivalente para os (as) candidatos(as) estrangeiros(as) e cópia do CPF (frente e verso no mesmo 

documento em PDF); 

c) Curriculum vitae no modelo Lattes (CNPq) formato COMPLETO, em PDF.  

 

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

5.1. Homologação das Inscrições: 

Não serão homologadas as inscrições de candidatos sem a totalidade da documentação exigida 

no item 4, não sendo aceitas inscrições condicionais. 

5.1.1. Período: A divulgação das inscrições homologadas ocorrerá em 02 de abril de 2019. 

5.1.2. Local de divulgação: As inscrições homologadas serão divulgadas na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - 4º andar - Área Acadêmica Prof. Newton 

Azevedo – Campus da Saúde, Rua General Osório, s/n. Centro, Rio Grande/RS e nos endereços 

eletrônicos http://ppgcs.furg.br// e www.siposg.furg.br. 

 

5.2. Seleção 

O processo seletivo constará de duas etapas a serem realizadas entre os dias 03 e 04 de abril de 

2019.  

 

Etapa I: Análise do histórico acadêmico e entrevista com os docentes do PPGCS 

(eliminatória).  

O local e o horário das entrevistas serão divulgados no dia 02 de abril de 2019, na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - 4º andar - Área Acadêmica Prof. Newton 

Azevedo – Campus da Saúde, Rua General Osório, s/n. Centro, Rio Grande/RS e nos endereços 

eletrônicos http://ppgcs.furg.br/ e www.siposg.furg.br. 

Esta etapa será pontuada na escala de zero (0) a dez (10) e terá caráter eliminatório, sendo a 

nota mínima para aprovação igual a sete (7,0). Serão avaliados os seguintes itens: 

a) histórico acadêmico, 

b) capacidade acadêmica e disponibilidade do candidato para a realização do curso. 

http://www.siposg.furg.br)/
http://www.siposg.furg.br/
http://www.siposg.furg.br/
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Os candidatos aprovados na etapa I (resultados divulgados em 03 de abril de 2019) passam para 

a etapa II do processo seletivo. 

Etapa II: Esta etapa (eliminatória e classificatória) será constituída de prova escrita) com 

peso 7,0 e análise do CV lattes com peso 3,0. 

 

IIa. Prova escrita  

A prova escrita será realizada na Área Acadêmica do Hospital Universitário (Campus da 

Saúde) da Universidade Federal do Rio Grande, na sala 214 no dia 4 de abril de 2019 e terá duração de 

três horas.  

Esta prova será baseada na análise de um artigo científico, escrito em inglês, incluindo questões 

relacionadas ao próprio artigo e ao conteúdo da linha de pesquisa escolhida pelo candidato. Ao final da 

prova escrita, o candidato deverá entregar para a Comissão de Seleção ou Responsável designado por 

esta, a versão final, com todas as folhas numeradas e identificadas com seu número de inscrição. 

Qualquer identificação na prova, além do número de inscrição, implicará na desclassificação do 

candidato. 

Será permitida a utilização de dicionário inglês-português, inglês-espanhol, português-espanhol. 

Esta etapa será avaliada na escala de zero (0) a dez (10) e serão considerados aprovados os candidatos 

que lograrem, no mínimo nota sete (7,0).  

 

 

IIb. Análise Curriculum vitae formato Lattes (CNPq) de caráter classificatório. 

Esta etapa tem como objetivo avaliar a experiência prévia do candidato, quantitativamente. O 

CV lattes acompanhado de documentação comprobatória em sequência e numerada (seguindo a 

ordem de numeração dos itens listados na planilha), juntamente com o Anexo 2 preenchido 

adequadamente deverá ser entregue impresso no ato da prova escrita. Ao candidato com maior 

número de atividades em cada item será atribuída nota 10,0 (dez) e a nota dos demais será 

relativizada. 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Serão considerados aprovados os candidatos com nota final maior ou igual a cinco (5,0), 

considerando a classificação final e o número de vagas disponíveis de acordo com temática para o qual 

o candidato se inscreveu.  Em caso de empate, a Comissão de Seleção adotará como parâmetros de 

desempate os seguintes critérios, nesta ordem: (i) maior nota na prova escrita; (ii) maior nota na 

avaliação do CV lattes.  
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O resultado final será divulgado até 11 de abril de 2019 na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde - 4º andar da Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo – Campus da 

Saúde, Rua General Osório, s/n. Centro, Rio Grande/RS e nos endereços eletrônicos 

http://ppgcs.furg.br/ e www.siposg.furg.br. 

 

7. RECURSOS 

Os recursos ao resultado da homologação das candidaturas e de qualquer uma das fases da 

avaliação deverão ser encaminhados, por escrito, para a Comissão de Seleção, no prazo de até 24 horas 

contadas a partir da divulgação dos resultados, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde - 4º andar da Área Acadêmica Prof. Newton Azevedo – Campus da Saúde, Rua 

General Osório, s/n. Centro, Rio Grande/RS (das 08:00 - 12:00 e das 13:30 - 17:30).  

A análise dos recursos será feita pela Comissão de Seleção do PPGCS levando em conta a 

aplicação dos critérios dispostos nesse edital. 

 

8.  MATRÍCULA: 

8.1 As matrículas dos candidatos aprovados deverão ser realizadas na Secretaria do PPGCS no 

dia12 de abril de 2019 com cronograma a ser divulgado oportunamente. 

8.2 No ato da matrícula, os candidatos aprovados no processo de seleção para ingresso no 

mestrado deverão obrigatoriamente ser portadores de Diploma de Graduação reconhecido pelo 

MEC ou de Certificado de Conclusão de Curso de Graduação. É vedada a matrícula 

condicional.  

8.3 No ato da matrícula, os candidatos aprovados no processo de seleção para ingresso no 

mestrado ou doutorado deverão apresentar o certificado de proficiência em língua inglesa, com 

nota igual ou superior a 6,0 (seis), obtido nos últimos 05 anos em instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC ou TOEFL (527 pontos). No caso em que os candidatos não disponham 

do referido certificado, a matrícula ficará pendente por três meses para que esta exigência seja 

atendida, ao final deste prazo caso o certificado não seja apresentado ao PPGCS a matrícula 

será definitivamente cancelada. 

 

 

 

 

 

http://www.siposg.furg.br/
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9. RESUMO DO PROCESSO SELETIVO 

Lançamento do Edital 25 de março de 2019  

Início das inscrições 25 de março de 2019 

Término das inscrições 01 de abril de 2019 

Homologação das inscrições 02 de abril de 2019 

Divulgação do cronograma da Etapa I 02 de abril de 2019 

Realização da Etapa I – Entrevistas 3 de abril de 2019 

Divulgação do resultado da Etapa I  03 de abril de 2019 

Etapa II (Avaliação escrita) 04 de abril de 2019 

Etapa II (Análise do Curriculo Vitae – mestrado) 04 de abril de 2019 

Divulgação dos aprovados para Etapa II 05 de abril de 2019 

Período de Recurso do resultado  Até 08 de abril de 2019 

Divulgação do Resultado Final do processo 

seletivo 

Até 11 de abril de 2019 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo de seleção 

contido neste edital.  

10.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção juntamente a Coordenação da Pós-

Graduação em Ciências da Saúde - FURG.  

 

11. ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

Área Acadêmica do Hospital Universitário da FURG, Miguel Riet Correa Jr. 

Rua Visconde de Paranagua, 102 – 3° Andar – SALA n° 418 

Bairro: Centro 

CEP 96203-900, Rio Grande - RS  

Fone: (53) 3237-4627 (Secretaria).  

E-mail: pgcsaude@furg.br  

mailto:pgcsaude@furg.br


6 

 

Página do Programa de pós-graduação: http://www.ppgcs.furg.br 

 

RIO GRANDE, 25 DE MARÇO DE 2019 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Comissão de ensino do PPGCS 

Prof. Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva 

Prof. Dr. Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior, 

Profa. Dra. Andrea Von Groll 

Prof. Dr. Carlos James Scaini 

Discente Ana Júlia Reis 
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ANEXO 1 

LINHAS DE PESQUISA E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

Serão oferecidas 02 vagas para Mestrado distribuídas conforme o quadro abaixo e preenchidas de acordo com a ordem classificatória 

final do processo seletivo, para os projetos de pesquisa e seus respectivos orientadores: 

Temática dos Projetos de pesquisa Docente / Orientador N° de vagas  

Síntese das evidências na área da saúde através de revisão 

sistemática/meta-análise 

 

Prof. Dr. Linjie Zhang 

E-mail: lzhang@furg.br 
01 

Perfil metabólico da coorte de HIV positivos atendidos no HU 

Rio Grande. 
Profa. Dra.Ines Claudia Schadock 

E-mail: i.schadock@ymail.com 
01 

Desfecho do tratamento de pacientes diagnosticados com 

micobacterioses  

Prof. Dr. Pedro Eduardo Almeida da 
Silva  

pedrefurg@gmail.com 
01 

Diagnóstico de parasitos oportunistas 
Prof. Dr. Carlos james Scaini 

cjscainifurg@gmail.com 
01 
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ANEXO 2 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO CV LATTES 

A planilha deverá ser preenchida pelo candidato e entregue juntamente com o CV lattes 

documentado. Ao candidato com maior pontuação será atribuída nota dez (10,0) e a nota dos demais será 

relativizada. 

Os itens trabalhos em eventos científicos, formação complementar, atuação profissional e outras 

atividades deverão ser considerados apenas a partir de janeiro de 2015. 

  

Candidato: ___________________________________________________________________ 

(    ) mestrado      (   ) doutorado 

 

Atividade Descrição Pontuação Quantidade Total 

Artigos 

publicados em 

periódicos 

científicos 

Artigo completo publicado 

ou aceito em periódico 

indexado Qualis* A1 ou A2  

20,0 cada   

 Artigo completo publicado 

ou aceito em periódico 

indexado Qualis* B1, B2 ou 

B3 

15,0 cada   

 Artigo completo publicado 

ou aceito em periódico 

indexado Qualis* B4 ou B5  

5,0 cada   

 Artigo completo publicado 

ou aceito em periódico 

indexado Qualis* C, não 

indexado ou sem Fator de 

Impacto 

2,5 cada   

Livros e 

capítulos de 

livro 

Livro c/ ISBN e/ou Conselho 

Editorial 
15,0 cada   

 Capítulo de livro c/ ISBN 

e/ou Conselho Editorial 
10,0 cada   

Trabalhos em 

eventos 

científicos 

Resumo publicado em anais 

de evento até 5,0 pontos 
0,5 cada   

 Prêmios em eventos 

científicos – até 2,0 pontos 

1,0 cada   

Formação Iniciação 1,0/semestre   



9 

 

complementar científica/Monitoria/extensão 

com certificado institucional 

(remunerada ou voluntária) – 

até 5,0 pontos  

 Participação em eventos 

científicos como ouvinte – 

até 1,0 ponto 

0,2 cada   

Títulos Especialização (no mínimo, 

360 horas) – até 5,0 pontos 
2,5 cada   

Atuação 

profissional 

Assistencial – até 5 pontos 0,5/sem   

 Residência  5,0   

 Docência (ensino básico e 

médio) – até 4 pontos 

1,0/semestre   

 Docência (ensino superior) - 

até 20 pontos 

5,0/ semestre   

 Orientação de Iniciação 

Científica, trabalhos de 

conclusão de curso e 

especialização – até 20 

pontos  

5,0 cada   

Produção 

técnica 

Patentes depositadas 10,0 cada   

 Patente registrada 15,0 cada   

 Palestras e cursos 

ministrados – até 1,0 ponto 

0,5 cada   

Outras 

atividades 

Membro de banca 

examinadora de trabalho de 

conclusão de curso 

(graduação e especialização) 

–  até 5,0 pontos 

1,0 cada   

     

*Para esta avaliação será considerada a classificação adotada pela área da Medicina II na CAPES onde 

o PPGCS encontra-se inserido. Caso o periódico não esteja classificado na área da Medicina II, será 

considerado o fator de impacto e os critérios para estratificação utilizados para a área. 
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