EDITAL 2021 – ABERTURA DE VAGAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANESTESIOLOGIA, CIÊNCIAS CIRÚRGICAS E MEDICINA PERIOPERATÓRIA - FMUSP
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Anestesiologia, Ciências Cirúrgicas e Medicina Perioperatória
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo faz saber que abrirá inscrições para seleção de candidatos as 30
(trinta) vagas para Doutorado e/ou Doutorado Direto, conforme discriminado:
I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do programa, à Av. Dr. Arnaldo, 455, 4º andar, sala 4107 - FMUSP, São
Paulo/SP, no período de 01/02/2021 a 10/12/2021, em dias úteis, das 9:00 horas às 15:00 horas.
II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição a proficiência em língua estrangeira, bem como os seguintes
documentos para a inscrição no processo seletivo:
II.1 Para o Doutorado (D):
a) (2 vias) Formulário de inscrição https://www.anestesiologiausp.com.br/wp-content/uploads/FORMULARIO-DEINSCRI%C3%87%C3%83O-NOVO-CPG.docx
b) (2 vias) Cópia de documento de identificação (RG, CPF e RNM para estrangeiros). NÃO SERÃO ACEITOS CNH OU CRM COMO
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO;
c) (2 vias) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento (quando for o caso);
d) Currículo na Plataforma Lattes, atualizado no trimestre;
e) Plano de pesquisa aprovado por Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa Institucional, quando necessário,
conforme normas estabelecidas pela IES, juntamente com o formulário de processo seletivo
https://www.anestesiologiausp.com.br/wp-content/uploads/Formulario-apresentacao-dos-Pre-Candidatos-ACCEPT.doc
f) (2 vias) Cópia do Diploma de Graduação, frente e verso;
g) (2 vias) Cópia do diploma de Mestrado ou certificado de obtenção do título, frente e verso; e
h) (2) Foto 3x4.
II.2 Para o Doutorado Direto (DD):
a) (2 vias) Formulário de inscrição https://www.anestesiologiausp.com.br/wp-content/uploads/FORMULARIO-DEINSCRI%C3%87%C3%83O-NOVO-CPG.docx
b) (2 vias) Cópia de documento de identificação (RG, CPF e RNM para estrangeiros). NÃO SERÃO ACEITOS CNH OU CRM COMO
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO;
c) (2 vias) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento (quando for o caso);
d) Currículo na Plataforma Lattes, atualizado no semestre;
e) Plano de pesquisa aprovado por Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa Institucional, quando necessário,
conforme normas estabelecidas pela IES, juntamente com o formulário de processo seletivo
https://www.anestesiologiausp.com.br/wp-content/uploads/Formulario-apresentacao-dos-Pre-Candidatos-ACCEPT.doc
f) (2 vias) Cópia do Diploma de Graduação, frente e verso; e
g) (2) Foto 3x4.
Para ambos os casos, apresentar o comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze
reais), cuja Guia deverá ser solicitada por e-mail à Secretaria da PG-Anestesiologia.
Obs.: Serão aceitos os seguintes testes de proficiência em inglês: a) Reading Test in English for Candidates for Postgraduate
Courses, realizado pela Cultura Inglesa, exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP, pontuação mínima para ambos
os curso: 60 pontos; b) TOEFL iBT internet-based Test, não será aceito TOEFL-ITP; c) IELTS, Cambridge e Michigan, sendo que
o coeficiente de rendimento nestes exames deve ser de, pelo menos, 70% para o doutorado e doutorado direto.
Ao estudante estrangeiro também é obrigatória a apresentação do certificado de nível intermediário ou superior no teste de
proficiência em português, realizado pelo CELPE-Bras (http://celpebras.inep.gov.br), em até 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir do início do curso.
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III. SELEÇÃO
1) Curso de Doutorado (D):
Os candidatos portadores do título de mestre serão avaliados pela documentação solicitada, sendo atribuída uma nota de 0
a 10 para cada um dos seguintes quesitos: currículo e projeto de pesquisa. Adicionalmente, cada candidato deverá fazer uma
apresentação, de 05 a 10 minutos, do seu projeto de pesquisa a uma Comissão constituída por dois membros escolhidos pela
CCP que disporá de até 10 minutos para arguir sobre o trabalho a ser desenvolvido, tendo o candidato igual tempo para as
respostas. Esta apresentação faz parte da atribuição da nota no quesito projeto. A nota final será obtida através da média
aritmética entre as notas dadas pelos dois membros da Comissão examinadora. Serão aprovados os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete).
2) Curso de Doutorado Direto (DD):
Os candidatos ao doutorado direto serão avaliados pela documentação solicitada, sendo atribuída uma nota de 0 a 10 para
cada um dos seguintes quesitos: currículo e projeto de pesquisa. Adicionalmente, cada candidato deverá fazer a apresentação
de seu projeto, de 05 a 10 minutos, a uma Comissão constituída por dois membros escolhidos pela CCP, que fará uma
arguição, de até 10 minutos, sobre o trabalho a ser desenvolvido, tendo o candidato igual tempo para as respostas. Esta
apresentação faz parte da atribuição da nota no quesito projeto. Também será avaliada a produção científica relatadas no
Currículo Lattes, em que os candidatos ao DD deverão ter realizado projeto de iniciação científica ou apresentado trabalho
em congresso com publicação, ou participado de pesquisa cuja publicação seja em periódico indexado nacional ou
internacional.
A nota final será obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos dois membros da Comissão examinadora.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete).
IV. RESULTADOS
O resultado do processo seletivo será divulgado na página do programa na Internet (www.fm.usp.br – pós-graduação – senso
estrito – programa – edital – resultado da seleção)
V. MATRÍCULA
Os candidatos aprovados deverão realizar a Matrícula no mesmo local da inscrição, apresentando o formulário:
https://www.anestesiologiausp.com.br/wp-content/uploads/Formul%C3%A1rios_Matricula-Inicial_2018-04-01.doc
.
Obs.: O cumprimento do Artigo 50 do Regimento de Pós-Graduação da USP é obrigatório no ato da matrícula inicial.
Informações adicionais: Secretaria do Programa de Pós-graduação, site: https://www.anestesiologiausp.com.br/posgraduacao-strictu-sensu-doutorado/ e-mail: pg.ane.cir.mp@fm.usp.br, tratar com Mariana Garcia ou Claudia Pereira.

Aprovado pela CCP: 11/12/2020.
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