RETIFICAÇÃO No 01/2016
DO EDITAL 01/2016

Retificar o Edital 01/2016 que trata sobre o processo de seleção para ingresso no CURSO
DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA publicado em 09 de maio de 2016.

I - Onde se lê
3. Será aceita a inscrição de candidato que preencha as seguintes condições:
3.1. Apresente Curriculum vitae cadastrado, detalhado e atualizado na
Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br);
3.2. Apresente uma carta da instituição de origem, com indicação formal do
empregado público ou servidor para este processo seletivo e liberação de suas
atividades profissionais para participar dos módulos presenciais do curso;
3.3. Encaminhe por via postal a documentação solicitada a seguir.
Acrescentar:
3. (...) 3.2.1 Os colaboradores deverão atender à Norma Operacional DGP no 07, de 29
de abril de 2016 da EBSERH. Caso haja necessidade de dirimir eventuais dúvidas devem
procurar a Divisão de Gestão de Pessoas do HUF. (...)

II – Onde se lê
V- Do ingresso
Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula em período a ser divulgado
pela Secretaria do Programa.
A não realização da matrícula com apresentação dos documentos comprobatórios de
acordo com o cronograma estabelecido implicará na eliminação do aluno.
As atividades presenciais do curso ocorrerão ao longo de, no mínimo, três semestres,
durante os quais estão previstos módulos presenciais. Durante estes módulos, os alunos
deverão ter a disponibilidade de permanecer em Porto Alegre - RS para acompanhar in
loco as disciplinas e as atividades necessárias ao desenvolvimento do programa no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Os custos com passagem aérea e hospedagem para a realização das atividades
presenciais do curso são de responsabilidade exclusiva da EBSERH.
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Acrescentar:
V- Do ingresso
(...) As atividades presenciais do curso ocorrerão ao longo de, no mínimo, três
semestres, durante os quais estão previstos módulos presenciais. Durante estes
módulos, os alunos deverão ter a disponibilidade de permanecer em Porto Alegre - RS
para acompanhar in loco as disciplinas e as atividades necessárias ao desenvolvimento
do programa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para tal, será necessário que os
alunos contem com a anuência de suas instituições de origem. (...)

III – Onde se lê
VI – Da Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção, por designação da Coordenação do Programa, será composta
por, no mínimo, 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes da Comissão Acadêmica
do Programa.
Leia-se
VI – Da Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção, por designação da Coordenação do Programa, será composta
por, no mínimo, 3 (três) membros titulares, 2 (dois) suplentes da Comissão Acadêmica
do Programa e um (1) profissional convidado da EBSERH.

IV - Onde se lê:
ANEXO II
ITEM

Nº Máximo de
Pontos

Nº de Pontos
Atribuídos

Pontuação do
revisor

a) Experiência (Máximo 6,0 pontos) *
Na área do curso (pesquisa clínica)

2,0 ( 1,0 por ano)

Na área de saúde ou na área de gestão pública

1,0 (0,5 por ano)

Em outras áreas

0,5 (0,3 por ano)

b) Formação acadêmica (Máximo 4,0 pontos)**
Mestrado ou Doutorado concluído em qualquer área

2,0

Especialização concluída na área de pesquisa clínica

2,0

Especialização concluída na área de administração ou

1,5

em gestão da saúde pública
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Especialização concluída em outros temas

1,0

Leia-se
ITEM

Nº de Pontos

a) Experiência (Máximo 6,0 pontos) *
Na área do curso (pesquisa clínica)

1,0 por ano

Na área de saúde ou na área de gestão pública

0,5 por ano

Em outras áreas

0,3 por ano

Nº de Pontos
Atribuídos

Pontuação do
revisor

b) Formação acadêmica (Máximo 4,0 pontos)**
Mestrado ou Doutorado concluído em qualquer área

2,0 por curso

Especialização concluída na área de pesquisa clínica

2,0 por curso

Especialização concluída na área de administração ou

1,5 por curso

em gestão da saúde pública
Especialização concluída em outros temas

1,0

3

