PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA (ENDOCRINOLOGIA)
EDITAL No. 173, de abril de 2018.

Exame de Seleção para Ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Medicina, Área de Concentração em Endocrinologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Por ordem do Diretor da Faculdade de Medicina, Prof. Roberto de Andrade Medronho, e de
acordo com a legislação em vigor, tornamos público, para conhecimento dos interessados, que
as inscrições para exame de seleção para ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Medicina, área de concentração em Endocrinologia, para o segundo semestre de 2018, serão
realizadas nos dias 28,29 e 30 de maio de 2018, das 10h às 14h, na secretaria do Programa,
localizada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Av. Professor Rodolpho Paulo
Rocco s/nº, sala 41, bloco E, 11º andar, Cidade Universitária, Ilha do Governador, RJ. Serão
oferecidas doze vagas. Como parte das etapas classificatórias haverá uma entrevista onde o
candidato deverá apresentar seu projeto em 10 minutos, demonstrando a viabilidade de sua
implementação. Tal entrevista será realizada do dia 11 ao dia 15 de junho, sendo previamente
agendado com o pretenso orientador do candidato e dois professores do programa de pósgraduação em Endocrinologia da UFRJ.
A seleção dos candidatos ao Doutorado é feita em fluxo contínuo.
No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
1. Projeto de pesquisa resumido, previamente definido e assinado pelo Professor do Programa,
que será o seu orientador,
2. Curriculum vitae resumido enfatizando a atividade de pesquisa prévia, com comprovantes;
3. Ficha de inscrição.
4. Cópia simples:
Carteira do conselho, conforme o caso;
Documento de identidade com foto.
O processo de seleção constará da avaliação do projeto de pesquisa e de prova de inglês.
O resultado da seleção sairá até o dia 25 de junho e será comunicado por e-mail.
Os candidatos aprovados deverão comparecer para matrícula, em 04 de julho de 2018,
das 10h às 14h, na secretaria da Pós-Graduação em Medicina, Sala 01, bloco F, 11º andar,
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, apresentando os documentos referidos nos itens:
1. Cópia autenticada do diploma de Graduação (frente e verso);
2. Cópia simples dos seguintes documentos:
Histórico escolar da Graduação;
Documento de identidade com foto;
CPF;
Certidão de nascimento/casamento;
Certificado de reservista ou dispensa (apenas para os homens);
Título de eleitor;
Carteira do Conselho Regional, conforme o caso;
Certidão de quitação Eleitoral;
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF;
-O Programa não garante a concessão de bolsas.
-Na hipótese de o candidato não poder realizar a matrícula pessoalmente, seu representante
deverá apresentar procuração, constando poderes específicos, por instrumento público ou
particular, sendo no último caso com a firma reconhecida,
- Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Deliberativa do Programa.
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