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EDITAL Nº 001/2022 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE 

BOLSA DE MESTRADO 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da 

Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 

inscrições para o processo seletivo simplificado de 3 bolsistas de MESTRADO, para concessão 

imediata. 

 

 
1. DOS OBJETIVOS DA BOLSA MESTRADO: 

 
1.1. Promover a realização de estudos de alto nível; 

 
1.2. Reforçar os grupos de pesquisa nacionais; 

 
1.3. Renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação (PPG) nas instituições de 

ensino superior e de pesquisa; 

 
2. DA ELEGIBILIDADE À BOLSA DE MESTRADO 

 
2.1. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, portador de visto temporário,  SEM 

vínculo empregatício; 

2.2. Ser estrangeiro, residente no exterior, SEM vínculo empregatício; 
 

2.3. Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil e empregado como docente em IES 

ou pesquisador em instituições públicas de pesquisa. Neste caso a bolsa só poderá ser 

oferecida por 12 meses e o solicitante precisará de comprovação de afastamento da 

instituição de ensino na qual leciona pelos 12 meses. 

2.4. As bolsas não podem ser ofertadas para docentes ou técnicos da UNIFESP, mesmo que 

afastados de suas atividades. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser realizadas de 01 a 25 de fevereiro de 2022,  por e-mail endereçado 

à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em em Psiquiatria e Psicologia Médica. E-

mail para envio: pgpsiquiatria@gmail.com 

 
 

3.1. Serão homologadas todas as inscrições que atenderem integralmente às especificações 

e documentos do presente edital, entregues dentro do prazo. 

3.2. A inscrição é gratuita (não há cobrança de taxa de inscrição). 
 
 
 
4. DOS DOCUMENTOS PARA A  INSCRIÇÃO 

 
Todos os candidatos deverão enviar os seguintes documentos: 

 
4.1. Cópia do diploma de graduação (frente e verso). 

 
4.2. Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) exportado em documento PDF. Não serão aceitos 

CV em outros formatos.  

 
4.3. Projeto de pesquisa modelo FAPESP (máximo de 20 páginas). 
 
4.4. Plano de Trabalho detalhado para 24 meses. 

 
4.5. Carta de aceite do orientador sendo o mesmo docente da Pós-Graduação em 

Psiquiatria e Psicologia Médica. 

 
 
5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Análise do currículo e projeto de pesquisa: 

 

5.1. Os curriculum vitae dos candidatos (obrigatoriamente cadastrados na Plataforma 

Lattes/CNPq) serão avaliados considerando artigos publicados em revistas indexadas como 

primeiro autor; repercussão e relevância da produção científica; coordenação e participação em 

projetos e/ou redes de pesquisa com financiamento; formação de recursos humanos; atividades 

didáticas e perfil acadêmico. 
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5.2. Os projetos serão classificados, levando-se em consideração o mérito (originalidade, 

mérito científico, relevância, originalidade e exequibilidade do projeto, adequação 

gramatical e ortográfica), bem como sua compatibilidade com as linhas de pesquisa do 

orientador e projetos de pesquisa em andamento, dando preferência a projetos 

financiados.  

5.3. O resultado será divulgado até o dia 04/03/2022  no site do PPG em Psiquiatria e Psicologia 

Médica: http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br/. 

5.4. Caso a comissão avaliadora considerar necessário, poderá haver uma segunda fase 

composta por entrevista ou pequena avaliação teórico/prática a ser definida posteriormente. 
 
 

6. DOS RECURSOS 
 

6.1. Até dois dias úteis decorridos da divulgação do resultado do Processo Seletivo, o 

candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo por escrito, em documento com firma 

reconhecida, entregue pessoalmente ou por procuração na Secretaria do PPG em Psiquiatria 

e Psicologia Médica contendo justificativa do pedido. 

 

6.2. A Coordenação do PPG em Psiquiatria e Psicologia Médica terá até dois dias úteis após 

o recebimento dos recursos para analisar, julgar e comunicar a decisão aos interessados 

através do site do PPG em Psiquiatria e Psicologia Médica: 

http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br/ 

6.3. Não será aceita outra forma de comunicação para fins de recurso aos resultados do 

presente Processo Seletivo. 

 

7. DA MATRÍCULA 
 

7.1. A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo deverá ser feita na secretaria 

do http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br/, no período de 04  a 09 de março de 2022. 
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7.2. Para efetivar a matrícula, o interessado deverá apresentar todos os documentos 

solicitados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 

 

7.3. A matrícula implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das 

disposições estabelecidas pelo Regulamento Interno do PPG em Psiquiatria e Psicologia 

Médica e demais normativas regimentais da UNIFESP. 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. À Coordenação do PPG em Psiquiatria e Psicologia Médica caberá decidir sobre as questões 

não previstas no presente edital. 

 

8.2. Todas as dúvidas sobre o Processo Seletivo poderão ser solicitadas por e-mail 

(pgpsiquiatria@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Napoleão de Barros, 865 
Vila Clementino - São Paulo - SP 

Tel: 55 11 5576 4990 
Email: pgpsiquiatria@gmail.com 

Website: http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br



 

 


