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PROCESSO SELETIVO - CHAMADA ESPECIAL COVID-19 

Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias 
(Doutorado com Bolsa) 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva abre processo seletivo para matrícula 
imediata em doutorado oferecendo para os candidatos melhores colocados: 

Doutorado: 04 bolsas CAPES de 36 meses. 

PÚBLICO ALVO: 

Profissionais graduados em nível superior que se interessem em vincular-se ao projeto 
aprovado, com conhecimentos em alguma das habilidades: 

- métodos estatísticos e epidemiológicos e utilização do software R Studio; 

- manejo de Sistemas de Informação Geográfica;  

- modelos de nicho ecológico;  

-  disponibilidade para trabalhar com coleta de tecidos de animais silvestres a campo;  

- investigação laboratorial de doenças infecciosas.  

LINHAS/PROJETOS DE PESQUISA: 

Os candidatos serão vinculados a projeto de pesquisa com os objetivos abaixo:  
1. Desenvolvimento de estudos sobre zoonoses de importância em saúde púbica, seus 
agentes, hospedeiros e vetores, com ênfase na hanseníase zoonótica. 
 
I. INSCRIÇÃO 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

De 18 de agosto a 11 de setembro, os interessados deverão acessar o site 
www.dac.unicamp.br e clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós-
graduação" e "Inscreva-se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus 
dados, será gerado um formulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado 
pelo candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. 

Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail: dscfcm@unicamp.br em arquivo 
único em PDF, devendo o nome do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é 
dia 11 de setembro de 2020.  

Caso o candidato tenha dificuldade em enviar os arquivos por e-mail, ele deve disponibilizá-los 
em um drive na nuvem e compartilhar o link para acesso, encaminhando este link para o e-
mail do programa. O processo seletivo constará da análise de CV (LATTES), carta de intenção e  
Entrevista. 
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• A documentação incompleta implicará automaticamente na recusa da inscrição, sem direito 
a recurso. 

2. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO 

• 01 via do formulário de inscrição devidamente preenchido, sem abreviaturas e assinado, 
disponível apenas durante o período de inscrição.  

• 01 cópia simples do RG; NÃO SERÁ ACEITO A CNH; 

Atenção: Serão aceitos outros documentos que substituam o RG desde que 
contenham o número do RG com dígito, data de emissão do RG, órgão emissor e 
Estado emissor.  

• 01 cópia simples da certidão de nascimento ou casamento; 

• 01 via da carta de interesse do candidato justificando seu interesse no projeto e no 
doutorado, habilidades, como poderá contribuir com o projeto e perspectivas futuras como 
pesquisador. (no máximo 3 páginas) 

• 01 cópia do Curriculo  Lattes atualizado (de acordo com o CNPq/ Plataforma Lattes: 
http://lattes.cnpq.br). Não serão aceitos outros tipos de Curriculum Vitae; 

• 01 cópia simples do diploma do Curso de Graduação (frente e verso); 

Para o candidato que concluir o Curso de Graduação e ainda não possuir o diploma 
será aceito a entrega do Certificado de Conclusão atualizada e recente; 

Somente para a inscrição do candidato o Certificado de Conclusão do curso de 
graduação poderá ser substituído por declaração recente da instituição de origem que 
se trata de aluno formando. 

No caso de aprovação do candidato, no momento da matrícula, será exigida a entrega 
do Diploma ou Certificado de Conclusão, neste caso, o aluno terá até o final do 2º 
semestre letivo de 2020. 

• 01 cópia simples do diploma do Mestrado (frente e verso)  

Obs: só serão aceitos diplomas devidamente registrados no MEC e com validade 
nacional; 

Para o candidato que concluir o Mestrado recentemente e ainda não possui o diploma 
será aceito a cópia simples da ata da defesa, Certificado de Conclusão ou a 
homologação.  

• 01 cópia do Certificado de Proficiência em Língua Inglesa (sendo autenticada em cartório, 
caso não tenha certificação digital). 

Serão aceitos os certificados: 

TEAP (Test of English for Academic Purposes) – www.teseprime.org.br, com escore 
mínimo de 80;  
TOEFL: 71 pontos para o IBT ou 527 pontos para o ITP; 
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Cambridge English First CAE ou FCE B2;  
CEL/UNICAMP – Centro de Estudos em Línguas, com escore mínimo de 6,0; 
IELTS: escore mínimo 6,0;  
O candidato que concluir o Mestrado no Programa ou em outros Programas de Pós-
Graduação reconhecidos pela CAPES, e queira aproveitar a proficiência em Língua 
Inglesa como substituição ao Certificado de Proficiência em Língua Inglesa, deve 
entregar a cópia do Histórico Escolar (atualizado e recente) do Mestrado onde consta a 
proficiência em língua estrangeira. 

O candidato que ainda não tiver o certificado de proficiência poderá entregar na 
inscrição o comprovante de inscrição em prova de certificação, o certificado deverá ser 
entregue até o final do seu primeiro semestre letivo. 

• 01 cópia simples da carteira de vacinação (na ausência da carteira de vacinação, encaminhar 
justificativa por escrito e assinado pelo candidato) 

• 01 cópia do Termo de Responsabilidade sobre vacinas, preenchido e assinado. 

Ler atentamente o texto: “Orientações sobre as vacinas” – Orientações e termo 
disponíveis no link:  http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/formularios 

II. PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 

• ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE – Será analisado o Curriculum Vitae do candidato (iniciação 
científica, residência médica ou multiprofissional, curso de especialização ou aprimoramento, 
estágios com duração maior do que seis meses, trabalhos apresentados em eventos científicos 
e publicações em periódicos científicos). 

• ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÕES –  

 ENTREVISTA ON LINE – Será analisado o conhecimento do candidato sobre o 
projeto de pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para 
realizá-lo, bem como para cursar as disciplinas obrigatórias no período de 
integralização do curso. 
Datas: 14 de setembro de 2020. 

Local: Será realizada conferência via rede web com a participação do candidato e da 
banca examinadora composta por 4 pesquisadores do projeto. Para tanto será 
encaminhado ao e-mail do candidato com 24 horas de antecedência o link e o horário 
da entrevista. 

Após cumpridas todas as etapas, os candidatos serão considerados aprovados ou não para o 
ingresso no programa. 

• RECURSO - O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data 
da divulgação do resultado.  
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O recurso deverá ser devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, número 
do documento de identidade, nome do orientador, endereço completo, nº de telefone e e-
mail de contato, questionamento, embasamento, local, data e assinatura e deverá ser enviado 
para o e-mail [E-MAIL DO PROGRAMA].   

A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data de interposição do recurso. 

• A divulgação preliminar dos aprovados será na página do curso em 15 de setembro de 2020 

 A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 18 
de setembro de 2020 
 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-saude-coletiva 

• Os resultados não serão informados por telefone. 

• Os candidatos não aprovados deverão retirar a documentação em até 30 dias após a 
divulgação dos resultados finais do processo seletivo. A documentação não retirada no prazo 
estipulado será inutilizada. 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Esta seleção destina-se ao atendimento das cotas de bolsas disponibilizadas pela CAPES 

para a criação de conhecimento prático e específico orientado à prevenção e combate à 
atual pandemia da Covid-19 e ao enfrentamento de novas crises de igual ou maior 
proporção, hoje e no futuro. 

 A atribuição de bolsas, quando estiverem disponíveis, seguirá a classificação do aluno 
participante neste Processo Seletivo específico para sua concessão. 

 
 Os casos omissos neste edital serão julgados pela Comissão do Programa de Pós-

Graduação da FCM-UNICAMP. 
 

IV. CALENDÁRIO 
 
• Inscrição: 18 de agosto a 11 de setembro de 2020  
• Entrevista: 14 de setembro de 2020 
• Resultado Preliminar: 15 de setembro de 2020 
 Resultado Final: 18 de setembro de 2020 
 


