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Edital 001/2.023 

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein faz saber que estão abertas as inscrições para 

seleção de 20 vagas em nível Mestrado, 10 vagas em Nível Doutorado, sendo 01 vaga Nível Doutorado do 

Edital de Pesquisa Translacional – Programa Einstein de Inovação em Biotecnologia. O 13º Processo Seletivo 

ocorrerá em fluxo contínuo, no Curso de Pós-Graduação stricto sensu em Ciências da Saúde (PPG-CS) – Área 

de Concentração dedicada a Ciências Médicas, nas linhas de pesquisa: Medicina Crítica, Medicina Molecular, 

Envelhecimento e Neurociências. 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O PPG-CS destina-se a indivíduos com formação superior completa.  A condição mais importante para a 
admissão ao Programa será a vocação para pesquisa e atividade acadêmica. 

1.2. O Processo Seletivo será conduzido de acordo com procedimentos aprovados pela Comissão de Pós-
Graduação e descritos neste edital, respeitadas as normas gerais constantes no Regimento Interno. 

1.3. Docentes credenciados que estiverem com teses/dissertações com publicação pendente há mais de um 
ano a partir da titulação do aluno; e que estejam com orientandos com prazo de defesa em atraso não estarão 
aptos a indicarem novos candidatos. 

1.4. Alunos de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein aprovados na pré-seleção 
para participarem do Programa MD/PhD estão aptos a aplicarem neste edital. 

1.5. Site do PPG para mais informações: https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br 

 
II. CRONOGRAMA 

2.1. Esta seleção se dará por fluxo contínuo, de forma que a inscrição pode ser realizada a qualquer momento, 

dentro do prazo de validade deste edital, que se encerrará em 31/10/2023 ou quando as 30 vagas forem 
preenchidas. 

2.2. Após recebimento de inscrição, a Comissão de Seleção, tem um prazo de até 70 (setenta) dias para 
julgamento, deliberação e divulgação sobre a aprovação ou não de cada candidato. 

2.3. A realização da matrícula do candidato aprovado deverá ser realizada de 02/01/2023 a 20/12/2023. Caso 
a matrícula não seja realizada, após esse prazo a aprovação para ingresso no mestrado ou no doutorado em 
fluxo contínuo perde sua validade, devendo o candidato realizar outra candidatura, se assim desejar. 

 

III. INSCRIÇÃO  

As inscrições deverão ser realizadas pelo site https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br  em fluxo 

contínuo e estão condicionadas ao cumprimento dos requisitos listados nos itens abaixo.  

O processo seletivo para ingresso no Programa de Mestrado, Doutorado e MD/PhD será constituído por duas 
fases, a saber: 

1ª fase: inscrição; 

2ª fase: apresentação do projeto de pesquisa e entrevista com a banca examinadora.  

 
 
 

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
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3.1. Entrega dos documentos para inscrição:  

Todos os documentos citados abaixo deverão ser entregues impressos na Secretaria acadêmica: 

1. Preenchimento do formulário de inscrição no processo seletivo da Pós-graduação disponível no site 

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br;  

2. Cópia do Registro Geral (carteira de identidade); para estrangeiros, cópia legível do Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE);  

3. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

4. Cópia do comprovante de endereço residencial; 

5. Cópia do diploma de graduação, com registro do MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar 

declaração da instituição de origem, com data recente, constando a data em que ocorreu a colação de grau; 

6. Cópia do histórico escolar da graduação; 

7. Foto recente 3 X 4;  

8. Cópia impressa do Currículo Lattes completo (cadastrado no site do CNPq);  

9. Comprovante de Proficiência em inglês:  

Serão aceitos os seguintes testes de proficiência em inglês com validade de até dois anos da data de realização: Reading 

Test in English for Candidates for Postgraduate Courses, realizado pela Cultura Inglesa. Pontuação mínima para curso de 

mestrado: 50% de acertos, para doutorado 60%; Toefl internet-based Test, com pontuação mínima de 40 pontos para o 

curso de mestrado e 61 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based Test, com pontuação mínima de 120 

pontos para o curso de mestrado e 173 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Paper-based Test, com pontuação 

mínima de 433 pontos para o curso de mestrado e 500 pontos para o curso de Doutorado; Não será aceito o Toefl 

Institucional.  

Link de acesso da Cultura Inglesa: https://www.culturainglesa.com.br/certificados/profic-aplicacao-prova/ 

10. Ao aluno estrangeiro, de países cuja língua oficial é o inglês, é obrigatório a apresentação do certificado de 

nível intermediário no teste de proficiência em português, realizado pelo CELPE-Brás 

(https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/celpe-bras); 

11.  Ao aluno estrangeiro, de países cuja língua oficial não é o inglês, é obrigatório a apresentação dos exames 
de proficiência em inglês e em português, de acordo com os critérios deste edital; 
12.  Termo de aceite de orientação assinado pelo orientador (formulário disponível para download no site 

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br, link “Processo seletivo”);  

13.  Carta de recomendação do candidato por parte do orientador. A carta deve ser assinada pelo orientador e 

pelo candidato; 

14.  Enviar no formato PDF para pgacademica@einstein.br o Projeto de Pesquisa aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa aplicável. O arquivo enviado será o mesmo que a Comissão avaliadora analisará e arguirá o 
candidato durante o processo seletivo. É de responsabilidade do orientador fornecer a versão final do projeto 
de pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa ou do subprojeto. 

• Se o candidato se propuser a desenvolver um dos objetivos do projeto já aprovado (projeto principal), 
aplicando o que é classificado como subprojeto, o candidato deve escrever o seu subprojeto destacando 
os objetivos que serão focos do curso de pós-graduação. O subprojeto não deverá ser novamente 
submetido no SGPP, no CEP, nem no CEUA, pois já estará comtemplado no projeto principal.  O 
subprojeto deve referenciar o número do SGPP (Sistema Gerenciador de Projeto de Pesquisa) e CAAE 
(Certificado de Apresentação de Apreciação Ética) do projeto principal.  

• Em caso de apresentar um subprojeto para análise no processo seletivo, orientador e o aluno deverão 
preencher e assinar uma Declaração de Estado de Aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa para 
Subprojetos de Estudantes Vinculados à Pós-Graduação.  

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
https://www.culturainglesa.com.br/certificados/profic-aplicacao-prova/
../../../../../../../Downloads/Termo%20de%20aceite%20de%20orientação.docx
https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
mailto:pgacademica@einstein.br
../../../../../../../Downloads/Declaração%20de%20estado%20de%20aprovação%20para%20subprojetos.doc
../../../../../../../Downloads/Declaração%20de%20estado%20de%20aprovação%20para%20subprojetos.doc
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15.  Comprovação de registro no Sistema Gerenciador de Projetos de Pesquisa – SGPP. O print da tela com a 

aprovação citada é válido; 

16.  Cópia do parecer consubstanciado aprovado no CEP aplicável da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 

Albert Einstein (SBIBAE);  

Critérios que, obrigatoriamente, devem ser atendidos sob pena de desclassificação:  

• O projeto de pesquisa deve ser submetido em nome do orientador em todas as instâncias (SGPP e 

CEP). 

• Os nomes do aluno e do orientador devem constar na equipe do projeto no SGPP e no CEP. 

• É mandatório que o Einstein seja o centro proponente do Estudo principal. 

 
17. Os candidatos ao Doutorado deverão apresentar também: 

• Histórico escolar e diploma do Mestrado em pós-graduação stricto sensu reconhecida pela CAPES; 

• Publicação de sua dissertação de mestrado em periódico indexado no PubMed.   
 
18. O candidato que pretende ingressar no processo seletivo para Doutorado Direto deverá ter Curriculum 
Vitae (CV) que justifique a pretensão, e deverá apresentar também: 

• Publicação como primeiro autor em 02 manuscritos (artigo original e/ou revisão sistemática) em 
periódicos indexados no PubMed nos últimos 4 anos.  

• Apresentar carta do orientador com as devidas justificativas documentadas, que permita análise da 
procedência desta solicitação.  

• A inscrição no Doutorado Direto será analisada pela CPG – Comissão de Pós-Graduação que 
deliberará a respeito. No entanto, a avaliação final caberá à banca examinadora que dará parecer sobre 
a aprovação do candidato e indicação do nível do curso. 

 
3.2. Entrevista com a Comissão de avaliação  

Parte I – Análise do projeto de pesquisa 

Após inscrição, o projeto de pesquisa aprovado nas instâncias institucionais de cada candidato será 
encaminhado para os membros da Comissão de Avaliação que analisarão os seguintes critérios: 

- Qualidade e adequação dos projetos de pesquisa em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa 
do programa. 
- Trabalhos em colaboração nacional e/ou internacional. 
- O projeto de mestrado não necessariamente precisará gerar dados originais, podendo trabalhar apenas a 
habilidade do discente na execução de técnicas experimentais ou analíticas em sua área de pesquisa.   
- O projeto de doutorado deverá ser, obrigatoriamente, original, devendo trabalhar a independência 
intelectual e a habilidade de experimentação e/ou análise do discente. 
- Os projetos de pesquisa desenvolvidos no programa acadêmico buscam construir um conhecimento novo de 
interesse da comunidade científica. Diferente dos projetos aplicados desenvolvidos em programas 
profissionais que buscam desenvolver solução para problemas locais. 
 
O projeto de pesquisa enviado deverá ser a última versão aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
aplicável; ou a versão final do subprojeto aprovada pelo orientador.  
 
Cada membro da banca examinadora atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) aos projetos de pesquisa. 

Parte II – Entrevista com a Comissão de Avaliação no modo online. 

A entrevista com a banca será agendada por e-mail. 

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
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a) No dia e horário informado pela secretaria acadêmica, o candidato deverá fazer uma apresentação oral. A 

data será definida pelo Programa; 

b) A apresentação deverá ser realizada em até 8 minutos; 

c) O candidato deverá responder às perguntas da Comissão Julgadora;  

d) A apresentação e entrevista serão fechadas, restrita ao candidato e a Comissão Julgadora. 

e) O candidato poderá abaixar no site o arquivo no formato Power Point com as orientações e roteiro para a 
apresentação que será feita para a Comissão Julgadora. 
f) A apresentação será online por zoom. O programa de pós-graduação disponibilizará o link oficial para as 

apresentações. 

 

A Comissão Julgadora será composta por três membros e cada um terá até cinco minutos para arguir o 

candidato, que disporá de igual tempo para resposta. 

Comporão os critérios de avaliação: 

- Performance pessoal:  

• Clareza na apresentação 

• Domínio do conteúdo 

• Capacidade de comunicação 

• Empatia 

- Apresentação do Projeto de Pesquisa 

• Apresentação realizada no tempo estipulado 

• Formato (adequação às normas, cuidado de preparação, qualidade de figuras e tabelas, correção 

gramatical e ortográfica etc.) 

• Recursos visuais adequados (template, fotos, vídeos) 

• Contextualização do trabalho (inserção nas ciências médicas e na linha de pesquisa específica).   

• Objetivos claramente apresentados 

• Metodologia adequada aos objetivos propostos 

• Cronograma adequado 

• Originalidade e relevância do projeto 

- Arguição 

• Entendimento das perguntas e respostas claras e objetivas 

• Demonstrou domínio do conteúdo e da metodologia 

• Postura crítica do candidato frente a seus objetivos, metodologia e resultados esperados 

• Motivação para a realização do mestrado/doutorado (clareza do propósito de fazer a pós-graduação) 

• Respostas dentro do tempo determinado 

 

Cada membro da banca examinadora atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) aos candidatos. 

IV. APROVAÇÃO 

Os 20 primeiros da categoria mestrado e os 10 primeiros de doutorado, doutorado direto, aprovados no 

processo seletivo estarão aptos para realizarem as matrículas.  

V. RESULTADOS  

O resultado individual será enviado por e-mail ao candidato e ao seu orientador.  

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
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Os candidatos aprovados no processo seletivo receberão instruções via e-mail para a realização da matrícula. 

 

VI. MATRÍCULA  

6.1. Os documentos necessários para realização da matrícula serão enviados aos candidatos aprovados: 

• Requerimento de matrícula no curso; 

• Requerimento de matrícula nas disciplinas; 

• Termo de compromisso, que evidencia por parte do aluno e do orientador a leitura, entendimento e 

concordância com as normas do Programa. 

6.2. A não realização da matrícula no período indicado configurará desistência da vaga para a qual o candidato 

foi aceito. 

6.3. As disciplinas iniciarão no dia 06/02/2023, no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Rua 

Comendador Elias Jafet, 755, Morumbi, São Paulo, SP.  

6.4. Os candidatos aprovados e matriculados no PPG estarão aptos a cursar as disciplinas. 

6.5. Os candidatos aprovados no processo seletivo não poderão cursar as disciplinas na qualidade de aluno 

especial/ouvinte. 

VII. BOLSAS DE ESTUDOS 

7.1. O PPG disponibiliza bolsas de estudo da CAPES para alunos com dedicação exclusiva, níveis Mestrado e 
Doutorado.  

7.2. Os alunos aprovados que atenderem ao critério de dedicação exclusiva estarão aptos a pleitearem uma 

bolsa, que será concedida por mérito acadêmico após análise de indicadores. 

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 

condições de seleção, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes. 

8.2. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação. 

IX. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Secretaria Acadêmica 

Rua Comendador Elias Jafet, 755, Morumbi, São Paulo, SP  

Email: pgacademica@einstein.br  

Telefone: +55 11 2151-0800 / 2151-2524 

Site: https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br  l  www.einstein.br/pesquisa  

https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
mailto:pgacademica@einstein.br
https://ensino.einstein.br/mestrado-doutorado/pt-br
http://www.einstein.br/pesquisa

