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1. INSCRIÇÃO 
 

O interessado em concorrer a uma vaga de nível Mestrado do Programa de Pós 
Graduação em Ciências da Saúde da PUCPR para o 1º semestre de 2020, deverá participar do 
processo seletivo com as seguintes fases: 

 

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: 
 

 Cópia do RG, CPF autenticadas (não serão aceitas CNH, CTPS ou CRM);  

 Diploma da graduação reconhecido pelo MEC (cópia autenticada frente e verso);  

 Histórico do curso de Graduação;  

 Curriculum Lattes impresso e atualizado – documentado (cópia das produções 
declaradas no lattes) www.cnpq.br;  

 Carta de recomendação ou carta de aceite do orientador do PPGCS (caso já tenha). 

 

 
2ª FASE – ENTREVISTAS 
 
 Após a análise documental os aprovados serão convocados através de edital publicado 
no endereço eletrônico https://www.pucpr.br/escola-de-medicina/mestrado-doutorado/ciencias-
da-saude/  para entrevista com a Comissão de Processos Seletivos do PPGCS. 

 
 

2. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições: 15/01/2020 a 10/02/2020 até as 17:00 

1ª Fase - análise documental: 11 e 13/02/2020 

Divulgação do resultado da 1ª Fase: 14/02/2020 

2ª Fase – entrevistas: 17 a 19/02/2020 

Divulgação do resultado final: 21/02/2020 
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Assinatura de contrato de prestação de 
serviços virtual (via link de inscrição) e 
pagamento do boleto de  matrícula: 

21 a 28/02/2020 

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

02 a 04/03/2020 

Validação dos orientadores nas disciplinas 
dos seus orientandos 

5 e 6/03/2020 

Início das aulas mar/20 

  
 

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 mensal é de R$ 3.171,00 durante 24 meses, tendo reajuste anual. 
 

 
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 apresentados 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, 16 de janeiro de 2020. 
 

 

Profa. Dra. Cristina Pellegrino Baena 

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