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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2019 

 

CANDIDATOS APROVADOS NA SELEÇÃO DE DOUTORADO* 

 

 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DOENÇAS INFECCIOSAS 

Nº Inscrição Nome dos Candidatos Aprovados 

126742-182018 Élio Cunha Castro Filho 

127805-182018 Bruno Gonçalves Silva 

127806-182018 Vivian Fichman Monteiro De Souza 

127925-182018 Mariana Salles Motta Rodrigues de Barros de Moraes 

127988-182018 Thaís Guimarães Barreira 

125575-182018 Edwiges Motta dos Santos 

127517-182018 Vanessa da Silveira dos Santos Pacheco 

127564-182018 Hugo Boechat Andrade 

*Divulgação em ordem de classificação 

 

 Os candidatos que obtiveram uma média final inferior a 6,0 (seis) 

foram desclassificados. 

  As bolsas serão distribuídas de acordo com a classificação final. Não 

é assegurado que todos os alunos sejam contemplados. Não serão 

disponibilizadas bolsas para alunos com vínculo empregatício. 
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 Matrícula: 

Os candidatos aprovados deverão comparecer para efetuar a 

matrícula, na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do INI/Fiocruz, do 

dia de 16 a 18 de janeiro de 2019, das 09h às 16h.  

 

O candidato convocado deverá, no ato da matrícula, apresentar 

(original) e entregar (cópia), pessoalmente ou por procurador, dos 

seguintes documentos: 

 

 Formulário de Matrícula, disponível no site do Programa em 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/secretaria-acadêmica-

informações-formulários-e-documentos 

 Fotocópia legível e autenticada em cartório (frente/verso) do diploma 

de graduação (caso não tenha sido entregue para a seleção); 

 Fotocópia legível e autenticada em cartório da carteira de identidade 

- RG (não aceitaremos cópias da carteira funcional, Conselho 

ou CNH); 

 Fotocópia legível e autenticada em cartório do CPF (quando não 

estiver no RG); 

 01 Fotografia (colorida) 3x4 (identificar o nome e o curso no verso); 

 Fotocópia legível e autenticada em cartório da certidão de casamento, 

caso haja mudança de nome em relação ao diploma da Graduação; 

 Ficha de Cadastro de coorientador ao Programa (anexo 08 do edital). 

Ver observações abaixo; 

 Termo de compromisso do curso de doutorado (anexo 09 do edital) 

preenchido e assinado. 

 

 

 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/secretaria-acadêmica-informações-formulários-e-documentos
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/secretaria-acadêmica-informações-formulários-e-documentos
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Observações: 

 

 Coorientadores externos ao Programa poderão ser aceitos a 

critério da coordenação de Pós-Graduação do INI, desde que possuam 

o título de Doutor e justifiquem colaboração relevante na orientação, 

anexando uma cópia atualizada do Curriculum Vitae modelo Lattes, 

do CPF do interessado e Ficha de Cadastro (anexo 08 do edital). 

 

 Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos na 

Secretaria Acadêmica do INI/Fiocruz até o término do período de 

matrícula. Após este prazo, a documentação será descartada. 

 

Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer no 

prazo estabelecido ou não apresentar os documentos solicitados 

para a matrícula 


