
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

 

 
 
 

Edital de Seleção  
 

Doutorado Interinstitucional (DINTER) em Cirurgia Translacional - UNIFESP/UFJF 
 

 
A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) torna público que 
estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos a uma turma especial de Doutorado 
Interinstitucional (DINTER) com o Programa de Pós-graduação em Cirurgia Translacional da 
UNIFESP, para vinte e quatro (24) vagas, com início previsto para 25 de outubro de 2019. 

 

 
1. Público alvo 

 
Portadores de Diploma de Graduação fornecido por curso reconhecido pelo Ministério da 
Educação ou diploma estrangeiro devidamente revalidado. 
 
 
2. Vagas 

 
Serão disponibilizadas vinte e quatro (24) vagas, sendo que vinte (20) serão destinadas à 
comunidade interna, servidores da UFJF, e quatro (4) serão destinadas ao público externo, sem 
vinculação com a UFJF. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação dos 
candidatos obtida com a nota final do processo seletivo. 

 
Inicialmente serão preenchidas as vagas destinadas ao público externo.  Caso não haja 
aprovados, as vagas não preenchidas serão incorporadas ao conjunto de vagas a serem 
oferecidas à comunidade interna.   

 
Inicialmente os candidatos da comunidade interna serão classificados independentemente do 
Campus (Campus UFJF e Campus Governador Valadares) em que estiverem lotados. Após o 
preenchimento das (16) dezesseis primeiras vagas destinadas à comunidade interna,  as quatro 
(4) últimas vagas destinadas a esse grupo serão preenchidas pelos servidores lotados no Campus 
de Governador Valadares com melhor classificação. Caso não haja servidores aprovados nas 
condições acima para o preenchimento destas vagas as mesmas serão preenchidas por 
servidores lotados no campus de Juiz de Fora. 

 

 
2. Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 

 
1. Qualidade como método de Avaliação 

1. Autoestima, imagem corporal e depressão e sexualidade 
2. Capacidade Funcional, dor e atividade física  
3. Medicina Baseada em evidências 

2. Regeneração tecidual, ecto e mesodérmica 
1. Instrumentos de medição da regeneração tecidual e nervosa 

 



 
3. Inscrição 

 
3.1 Data e horário: 
 
De 12 de agosto a 06 de setembro 2019. 
 

Pessoas com deficiência (PCD) ou necessidade de atendimento especial devem informar o PPG, 
no ato da inscrição, para que as condições de acessibilidade e outras que viabilizem a sua 
participação com isonomia na seleção sejam providenciadas. 

 
As inscrições serão feitas apenas através do encaminhamento para o endereço eletrônico 
dinter.unifesp.ufjf@gmail.com com o Assunto “Inscrição DINTER UFJF/UNIFESP 2019” e todos os 
documentos listados abaixo digitalizados e anexos à mensagem. As inscrições que não estiverem 
com a documentação completa serão indeferidas. 
 

 
3.2 Documentos necessários para a inscrição: 

 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida (A ficha de inscrição está disponível no site 
(https://www2.ufjf.br/propp/DINTER_UNIFESP); 

 Certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 

 RG e CPF; 

 Título de eleitor com comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral. 
(Disponível no site do TSE: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral) 

 Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino. 

 Diploma de graduação  

 Caso tenha realizado o curso de Mestrado, cópia do diploma ou da ATA de defesa. 

 Currículo Lattes (pdf). 

 Arquivo do Projeto de Pesquisa em formato PDF, com a seguinte formatação: até 10 
páginas em formato A4, fonte Arial, tamanho 12, margens de 2 cm e espaçamento de 1,5 
cm. O Projeto de Pesquisa deverá conter pelo menos os seguintes itens: capa contendo 
somente a linha de pesquisa pretendida, título do projeto, introdução, objetivo(s), método, 
cronograma, referências e planilha orçamentária.  

 

 
3.3 Homologação 
 
A homologação das inscrições será divulgada no dia 09 de setembro de 2019 na página da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa PROPP (https://www2.ufjf.br/propp/DINTER_UNIFESP). 
Neste momento será informado ao candidato seu número de inscrição, o qual será utilizado para 
identificar os resultados das etapas do Processo Seletivo. A inscrição do(a) candidato(a) implicará 
o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições contidas neste edital, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
 
 
4. Seleção 
 

4.1 Datas 
 
Todo o processo seletivo acontecerá no período de 09/09/2019 a 09/10/2019. 

 
4.2 Local: 
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Faculdade de Medicina da UFJF. Endereço: Avenida Eugênio do Nascimento, s/n, Bairro Dom 
Bosco, CEP 36038-330, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 
 
4.3 Etapas 

 
A seleção se dará em duas etapas sendo a primeira etapa classificatória e eliminatória.  
Serão chamados para a segunda etapa os 100 candidatos com melhor pontuação na primeira 
etapa. 

 

 
4.3.1 Primeira Etapa da Avaliação 

 
A nota da primeira etapa de avaliação será calculada como a média aritmética entre a nota da 
Avaliação do Currículo e a da Avaliação do Projeto. 
 
 
4.3.1.1 Avaliação do Currículo 
 
Serão avaliados os últimos 5 anos do currículo Lattes do candidato, a contar da data de 
divulgação desse edital, segundo os seguintes critérios: 

 
a) Artigos científicos publicados em revista indexada (10,8,6,4,2,1 e 0,5 pontos cada, 
respectivamente para A1, A2, B1, B2, B3, B4, e B5, avaliados na Medicina III). 
b) Patente, com apresentação do número de registro do INPI (10 pontos cada). 
c) Especialização Lato Sensu (2 pontos) 

d) Residência (5 pontos). 
e) Mestrado (5 pontos). 

 
Obs.: A nota do currículo Lattes será atribuída por meio do seguinte procedimento: 

1- Soma da pontuação de cada candidato, conforme valores indicados acima;  
2- Atribuição da nota 100 ao candidato com maior pontuação;  
3- Cálculo da nota dos demais candidatos mantendo-se a proporcionalidade de sua 
pontuação em relação à pontuação do candidato de maior pontuação. 

 
4.3.1.2 Avaliação do Projeto de Pesquisa 
 
O projeto de pesquisa será avaliado segundo os seguintes critérios: 

 aderência à linha de pesquisa com fundamentação teórica; 

 objetivos e/ou hipóteses; 

 qualidade e exequibilidade do método; 

 atualidade das referências bibliográficas; 

 viabilidade financeira.  
 
Para cada item, será atribuída uma nota de 0 a 100 e a nota do projeto será obtida através de 
média aritméticas das notas de cada item. 

 
 
4.3.2 Segunda etapa: 

 
Entrevista versará sobre o currículo do candidato e a proposta do projeto de pesquisa e será 
realizada por banca composta por 5 docentes da instituição promotora (UNIFESP) e 2 docentes 
da UFJF (instituição receptora) com atribuição de nota de 0 a 100 pontos, de caráter 
classificatório. A nota será conferida em bloco pela banca e divulgada nominalmente. As 
entrevistas serão gravadas em áudio. 
No caso de não comparecimento do candidato à entrevista, este será eliminado. 
 



 
4.4 Nota Final 

 
A nota final do candidato será calculada como a média ponderada das notas referentes ao projeto 
de pesquisa (peso 3), currículo (peso 3) e entrevista (peso 4). 

 
Classificação: Será determinada considerando a ordem decrescente da nota final. 
 
 
5. Resultados 
 

Os resultados de todas as etapas serão divulgados pelo número de inscrição, em ordem de 
classificação, com atribuição de notas inclusive dos desclassificados.  
A divulgação dos resultados ocorrerá por meio do endereço eletrônico 
(https://www2.ufjf.br/propp/DINTER_UNIFESP) 
 
 
6. Recursos 

 
Os candidatos terão direito a recursos desde que interpostos nos períodos estipulados no 
Calendário.  
 
 
7. Calendário do Processo Seletivo

https://www2.ufjf.br/propp/


Calendário do Processo Seletivo DINTER Cirurgia Translacional UNIFESP/UFJF: 

 
Fase Data Local 

Divulgação do Edital 06/08/2019 Online 
Inscrições 12/08/2019 a 06/09/2019 Online 
Homologação das inscrições 09/09/2019 Online 
Recursos referentes à homologação 10/09/2019 a 11/09/2019 Online 
Resultado da análise de recursos 
referentes à homologação 

Até 13/09/2019 Online 

Divulgação do Resultado da Primeira 
Etapa - Análise do Currículo e do Projeto 
de Pesquisa 

20/09/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

Recursos referentes à primeira etapa 23/09/2019 a 24/09/2019  Online 
Resultado dos recursos referentes à 
Primeira Etapa 

Até 26/09/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

Realização da Segunda Etapa - Entrevista Dias 27/09/2019, a partir 
das 15h e dia 28/09/2019, 

manhã e tarde 

Faculdade de 
Medicina 

Resultado da Segunda Etapa 30/09/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

Recursos referentes à Segunda Etapa 01/10/2019 a 02/10/2019 Online 
Resultado dos recursos referentes à 
Segunda Etapa 

Até 04/10/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

Resultado Final Preliminar 04/10/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

Recursos referentes ao Resultado Final 
Preliminar 

07/10/2019 a 08/10/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

Resultado Final Definitivo 09/10/2019 Online e Mural 
da Faculdade 
de Medicina 

 

8. Matrícula 

 
A matrícula será realizada pela UNIFESP em data a ser estipulada. 
 

 
9. Informações 
 

Telefone (0xx32) 2102-3841, das 8:00 às 14:00hs. 
Endereço eletrônico: dinter.unifesp.ufjf@gmail.com 
Juiz de Fora, 06 de agosto de 2019 

Profa. Dra. Marília de Pádua Dornelas Corrêa 
Coordenadora do DINTER em Cirurgia Translacional UNIFESP/UFJF 
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