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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ONCOLOGIA E CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

EDITAL N° 01/2011 – PPGOCM – PROCESSO SELETIVO AO MESTRADO REGULAR PPGOCM 2011 

 

O Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas – PPGOCM, do Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, comunica que, no período de 25/03/2011 a 
20/04/2011, das 8 às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, estão abertas as inscrições de candidatos ao 
Exame de Seleção de Mestrado em Oncologia e Ciências Médicas com ingresso previsto para maio de 2011. 

 
1 – DOS REQUISITOS 
 
a) Poderá atender ao presente Edital qualquer candidato com diploma de nível superior em Medicina ou 
áreas afins. 
 
Parágrafo Único: A inscrição de candidato, concluinte de curso de Graduação, poderá ser acatada, 
condicionalmente, devendo o mesmo, caso aprovado na seleção, apresentar, no ato da matrícula, 
documento comprobatório de conclusão do curso de Graduação. Os casos omissos serão avaliados pelo 
Colegiado do PPGOCM. 
 
2 – DA INSCRIÇÃO 
 
2.1-Procedimentos: 
a) As inscrições serão realizadas diretamente na Secretaria da Coordenadoria Acadêmica do Hospital 
Universitário João de Barros Barreto ou por correio, no caso de o candidato residir fora da Região 
Metropolitana de Belém/PA, e em todos os casos gratuitamente. 
b) O candidato que pretende realizar sua inscrição por correio deverá encaminhar à Secretaria da 
Coordenadoria Acadêmica do Hospital Universitário João de Barros Barreto os documentos relacionados no 
item 2.2, exclusivamente por meio SEDEX/AR, com postagem até o último dia de inscrição, devendo 
também, paralelo a esse procedimento, encaminhar, ao e-mail caahujbb@yahoo.com.br, o Formulário de 
Inscrição, devidamente preenchido. 
c) Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de 
cópia do documento de identidade do procurador (Registro Geral), além de os documentos exigidos para 
inscrição. 
d) O candidato inscrito por procuração assume integral responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu procurador no formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros por ele 
cometidos. 
e) Não haverá, em qualquer hipótese, inscrição condicional ou aceitação de documentação incompleta. 
f) O candidato que, no pedido de inscrição ao processo seletivo declarar-se Pessoa com Deficiência (PcD), 
deverá informar o tipo de atendimento compatível com a sua deficiência para a realização de sua prova. 
 
2.2-Documentos necessários: 
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível no site www2.ufpa.br/webhujbb/ ou na 
Secretaria do PPGOCM); 
b) Documento Oficial de Identidade – Registro Geral (fotocópia); 
c) CPF (fotocópia); 
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d) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão de curso de Graduação, reconhecido pelo MEC, em 
Medicina ou áreas afins (fotocópia); 
e) Currículo Lattes atualizado e documentado (fotocópias dos comprovantes das atividades indicadas no 
Currículo) – modelo disponível em http://lattes.cnpq.br; 
f) Duas fotografias 3x4 cm (iguais e recentes); 
g) Cópia do RNE (para candidatos estrangeiros). 
 
- Os documentos relacionados acima, nos casos de inscrição presencial, deverão ser apresentados 
juntamente com seus respectivos originais. 
 
- Os documentos relacionados acima poderão ser resgatados pelos candidatos não aprovados, quando 
aqueles os solicitarem, 15 dias após a divulgação do resultado final do Processo Seletivo, ficando 
disponíveis por um período máximo de 60 dias. Ao fim desse prazo, os documentos serão destinados à 
reciclagem. 
 
3 – DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 
 
O exame de seleção dos candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas será efetuado por Comissão 
Examinadora designada pelo Colegiado, e terá as seguintes etapas: 
a) Prova escrita sobre o conteúdo programático definido no presente Edital; 
b) Avaliação oral e do Currículo Lattes. 
§1º Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de cinco (5,0) numa escala de zero (0) 
a dez (10) nos itens (a) e (b). 
§2º A nota final do exame de seleção será calculada pela média ponderada das notas obtidas. 
§3º A divulgação dos resultados do processo de seleção será feita pela Secretaria do Curso, por ordem de 
classificação, não cabendo recurso das decisões da Banca de Seleção no que diz respeito ao exame de 
seleção. 
 
4 – DAS VAGAS E BOLSAS DE ESTUDOS 
 
a) No presente edital serão disponibilizadas 20 vagas, sendo 6 destinadas preferencialmente a professores 
ou técnicos do corpo de servidores permanentes da Universidade Federal do Pará;  
b) Este Edital poderá disponibilizar, obedecendo à ordem de classificação, Bolsas de Estudos de Mestrado 
conforme disponibilidade do programa e de acordo com a legislação vigente, com dedicação exclusiva à 
pós-graduação; 
c) As vagas oferecidas no presente Edital serão oferecidas para o curso com sede em Belém/PA. 
 
5 – DO CALENDÁRIO 
 
a) Período para inscrição: 25/03/2011 a 20/04/2011 - das 8h às 16h. 
b) Divulgação das inscrições homologadas: 22/04/2011. 
c) Local da prova escrita: será divulgado no dia 22/04/2011 na Secretaria do PPGOCM e no site 
www2.ufpa.br/webhujbb/. 
d) Prova escrita: 25/04/2011. 
e) Horário da prova escrita: 8h30min à 12h30min (horário local). 
f) Divulgação dos aprovados na prova escrita: 27/04/2011 (divulgado pelo no site 
www2.ufpa.br/webhujbb/). 
g) Avaliação Oral e do Currículo Lattes: 28/04/2011, a partir das 8:30h. 
h) Divulgação do resultado final: 30/04/2011 (será divulgado na Secretaria do PPGOCM e no site 
www2.ufpa.br/webhujbb/). 
i) Período de matrícula: 02 A 06 de maio de 2011. 
 
6 – DAS PROVAS 
 



a) Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas na cidade de Belém/PA, no Hospital Universitário 
João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará. 
b) Os candidatos deverão comparecer ao local da prova escrita munidos de um Documento Oficial de 
Identidade (Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte, Carteira de Conselho de Classe ou 
CTPS), que apresente fotografia, juntamente com o comprovante de inscrição. 
c) Por ocasião da realização da prova escrita e da avaliação oral, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original não poderá fazer a prova/avaliação e será automaticamente eliminado 
do Exame. 
d) É de exclusiva responsabilidade do candidato tomar conhecimento sobre o local da prova. 
e) O candidato deve, obrigatoriamente, comparecer ao local da prova escrita no horário estabelecido no 
edital, todavia recomenda-se que o mesmo compareça com antecedência mínima de (30) trinta minutos do 
horário estabelecido para o início da prova, munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta). 
f) Não será admitido ingresso de candidatos no local de realização da prova escrita após o horário fixado 
para o seu início, com tolerância máxima de 15 minutos. 
g) Durante a realização da prova escrita não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem o porte de livros, manuais, impressos, anotações, agendas eletrônicas ou 
similares, telefone celular, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens. 
h) Os candidatos não poderão em momento algum do exame, ausentar-se do recinto de prova portando o 
caderno de questões. 
i) Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente sairão juntos do recinto. 
j) Em casos de debilitação da saúde será permitido ao candidato realizar a prova em hospitais na localidade 
definida neste Edital para a realização do processo seletivo, devendo o responsável pelo candidato 
comunicar à Secretaria do PPGOCM, até a véspera da prova (em casos excepcionais, até duas horas antes 
do início da prova), comprovando com atestado fornecido por médico, com o respectivo CRM, o problema 
de saúde do candidato. 
k) Em hipótese alguma será permitido ao candidato realizar prova em sua residência, de amigos ou 
parentes ou em uma unidade carcerária. 
 
7 – DOS ORIENTADORES DISPONÍVEIS / ÁREA DE PESQUISA 
O contato com os orientadores devem ser estabelecidos após a aprovação do candidato. 
 

Orientador Área de pesquisa 

André Salim Khayat Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Ândrea Ribeiro dos Santos Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Avaduth Joshi Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Cristovam Wanderley Picanço Diniz Doenças Neurodegenerativas 

Eduardo José Melo dos Santos Pesquisa Translacional em Saúde Humana 

Elizabeth Sumi Yamada Doenças Neurodegenerativas 

Emiliana Guerra da Rocha Doenças Neurodegenerativas 

Gregory Riggins Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

João de Jesus Viana Pinheiro Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

João Soares Felício Doenças Endócrinas e Metabólicas 

Lizomar de Jesus Maués Pereira Moia Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

Lucídia Fonseca Santiago Doenças Neurodegenerativas 

Luis Felipe Ribeiro Pinto Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

Luiz Carlos Santana da Silva Doenças Endócrinas e Metabólicas 

Marcia Consentino Kronka Sosthenes Doenças Neurodegenerativas 

Marília de Souza Araújo Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

Moyses Szklo Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

Paulo Pimentel de Assumpção Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

Pierre Hainaut Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Raquel Carvalho Montenegro Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Rommel Burbano Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Samia Demachki Patologia, Clínica e Terapia Oncológica 

Sidney Emanuel Batista dos Santos Identificação e Desenvolvimento de Biomarcadores 

Wallace Gomes Leal Pesquisa Translacional em Saúde Humana 

 



8 – DO PROGRAMA DA PROVA ESCRITA E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 
O programa da prova escrita será baseado em três artigos relacionados a Oncologia e Ciências Médicas, a 
saber no momento da inscrição. 
A avaliação oral será realizada a fim de ponderar conhecimento nas áreas de atuação do Programa, 
incluindo grau de maturidade e definição profissional na carreira de pesquisa e ensino, bem como para 
análise de currículo do candidato.   
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas – PPGOCM - Universidade 
Federal do Pará UNACON, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do HUJBB ou na Coordenadoria 
Acadêmica do mesmo hospital. Endereço: Rua dos Mundurucus, 4487 - Guamá - Belém - PA. CEP: 66073-
000. Telefone: (91) 3201-6600. 
 
 

 
 
Belém, 24 de março de 2011. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Pimentel de Assumpção 
Coordenador do Mestrado em Oncologia  
e Ciências Médicas 


