PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS DO IDOR
CURSO DE DOUTORADO
EDITAL 001/2016
Edital de Seleção para Ingresso no Curso de Doutorado em Ciências Médicas do Instituto D’Or de Pesquisa e
Ensino (IDOR), Área de Concentração: Medicina Clínica e Translacional
Este Edital estabelece as normas e procedimentos para a seleção de candidatos ao Curso de Doutorado em Ciências
Médicas do IDOR para o primeiro semestre de 2017.
Item I – Da Titulação a ser obtida
Os candidatos aprovados nesta seleção farão jus, ao final do curso e mediante aprovação da tese, ao grau de Doutor
em Ciências Médicas.
Item II – Das Inscrições
a) As inscrições para o processo de seleção de candidatos ao doutorado estarão abertas do dia 10/10/2016 a
16/12/2016 e devem ser feitas por e-mail (secretaria.ensino@idor.org) pelos orientadores dos candidatos,
docentes do programa, com as seguintes informações do candidato: nome completo, CPF, telefone e e-mail.
b) São passíveis de serem candidatos, profissionais com diploma de nível superior.
Item III – Da Avaliação dos Candidatos
a)
b)
c)
d)
e)

A avaliação ocorrerá no período de 09/01/2017 a 10/02/2017.
O candidato será avaliado por uma comissão de três docentes.
A avaliação constará de análise do curriculum vitae e do pré-projeto de tese.
Cada candidato receberá uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez), sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação.
Exame de proficiência de inglês será exigido.

Item IV – Da Matrícula
a) A matrícula será de 13/02/2017 a 17/02/2017 e a lista de documentos necessários estará disponível no site
do IDOR (www.idor.org).
b) O Curso de Doutorado iniciará no dia 06 de março de 2017.
c) Não há previsão do número de bolsas disponíveis.
Item V – Das Disposições Finais
O candidato(a) que participar do processo de seleção reconhecerá a aceitação das normas estabelecidas neste
Edital. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Deliberativa do Curso.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2016
Prof.ª Fernanda Tovar Moll (Vice Presidente do IDOR)

Prof.ª Celeste Elia (Coordenadora do Curso)

