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1. INSCRIÇÃO 

 
O interessado em concorrer a uma vaga de nível Doutorado do Programa de Pós 

Graduação em Ciências da Saúde da PUCPR, deverá participar do processo seletivo de fluxo 
contínuo conforme as fases abaixo. 
 
1ª FASE – ANÁLISE DE DOCUMENTAL 
 

Realizar a inscrição via internet pelo endereço eletrônico: 
https://432f5d.mannesoftprime.com.br/processo_seletivo/?PS=PROCESSO_SELETIVO_STRI
CTO anexar digitalmente os documentos descritos a seguir e pagar a taxa de   inscrição no  
valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais). 

 
Documentos necessários para inscrição: 

 
 Carta de recomendação ou carta de aceite do orientador do PPGCS; 
 Curriculum Lattes atualizado e documentado (cópia das produções declaradas no 

Lattes) www.cnpq.br;  
 Cópia do RG e CPF autenticados (não serão aceitas CNH, Carteira Profissional ou 

CRM);  
 Cópia autenticada frente e verso do diploma ou atestado de conclusão da Graduação 

reconhecido pelo MEC; 
 Cópia autenticado histórico do curso da Graduação;  
 Cópia autenticada do diploma da Pós-Graduação Stricto-Sensu; 
 Cópia autenticada do histórico da Pós-Graduação Stricto-Sensu. 
 

 
2ª FASE – ENTREVISTAS 
 
 Após a análise documental os aprovados serão convocados através do e-mail 
cadastrado no ato da inscrição para entrevista com a Comissão de Processos Seletivos do 
PPGCS. 
 
 

2. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições: Fluxo contínuo 

1ª Fase - análise documental: No ato da inscrição (via link de inscrição) 

Divulgação do resultado da 1ª Fase: 
Até 15 dias após a entrega de toda a 

documentação e pagamento da taxa de 
inscrição 
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2ª Fase – entrevistas: Conforme agendamento da Comissão de 
Processos Seletivos 

Divulgação do resultado final: Até 15 dias após a entrevista com a 
Comissão de Processos Seletivos 

Assinatura de contrato de prestação de 
serviços virtual (via link de inscrição) e 
pagamento do boleto de  matrícula: 

À definir 

Escolha dos estudantes das disciplinas 
que irão cursar (via link de inscrição) À definir 

Validação dos orientadores nas disciplinas 
dos seus orientandos À definir 

Início das aulas Após a efetivação da matrícula 
  
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 

As informações sobre área de concentração e linhas de pesquisa, encontram-se 
disponíveis na página: https://www.pucpr.br/escola-de-medicina/mestrado-doutorado/ciencias-
da-saude/, assim como o contato dos orientadores do Programa. 
 
 

4. INVESTIMENTO: 
 

O investimento é mensal durante 48 (quarenta e oito) meses e poderá ser consultado no 
link https://www.pucpr.br/escola-de-medicina/mestrado-doutorado/ciencias-da-saude/ 

Para informações sobre bolsas e financiamentos acessar o link 
https://www.pucpr.br/estude-na-pucpr/graduacao/bolsas-e-financiamentos/bolsas-e-
financiamentos/ 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não caberão recursos às decisões da Comissão do Processo Seletivo do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 

O candidato não selecionado poderá retirar os documentos que por ventura tenha 
apresentado no ato da inscrição ao processo de seleção, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data da divulgação do resultado final do processo seletivo do Programa, após o qual os 
mesmos serão inutilizados. 
 
 
 

Curitiba, abril de 2019. 

 

Profa. Dra. Cristina Pellegrino Baena 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação  
em Ciências da Saúde da PUCPR 
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