
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS – CAPES (DEMANDA SOCIAL) E 
CNPq DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA-2015. 

 

Informamos a abertura do processo seletivo de bolsas processo seletivo de bolsas – capes 
(demanda social) e CNPq do programa de Pós-Graduação em Clínica Médica seguem as regras 
e procedimentos: 

1. DATAS: 

DATA DA INSCRIÇÃO: 16 a 19 de novembro da 2015 DAS 9H às 
12H e das 14h às 16h. Não será realizada inscrição além desses horários. 

PERÍODO DE ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO: 23 a 25 de novembro de 2015 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE  

RECEBIMENTO DE BOLSA : 26 de novembro . 

Entrega de formulários para recebimento de bolsa: de 
27 e 30 de novembro de 2015.    

2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Currículo lattes atualizado – impresso. 

Ficha de inscrição encontrada no site: http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/moodle/  
processos seletivos  

3. QUEM PODE SE INSCREVER. 

Poderão participar os alunos devidamente matriculados no Programa de Pós-Graduação em 
Clínica Médica.  

Os alunos que possuírem vínculo empregatício ou qualquer tipo de atividade remunerada não 
poderão receber bolsa.  O aluno poderá se inscrever, mas ao ser contemplado deverá rescindir 
o contrato/ ou pedir afastamento da empresa contratante. 

4. CRITÉRIO 

Será analisado o mérito acadêmico do aluno utilizando o currículo lattes do aluno, caso o aluno 
não possua o currículo lattes , não poderá participar. 

O currículo atualizado deverá ser entregue juntamente com a ficha de inscrição. Será analisada 
a versão impressa entregue. 

http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/moodle/


Após a entrega, a comissão de bolsa se reunirá para fazer a analise do mérito acadêmico e 
elaborará uma lista de classificação.  Conforme houver liberação de bolsas os alunos desta lista 
serão convocados.   

5. QUANTIDADE DE BOLSAS 

O Programa de Pós-Graduação em Clínica através do currículo lattes Atualmente, há 1 bolsa de 
doutorado e 1 bolsas de mestrado disponível. 

 


