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Edital de seleção para ingresso no II Curso de Pós-graduação em 

Microbiologia Médica e Clínica da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) 

 

A coordenação do curso de Pós-graduação lato sensu em Microbiologia 

Médica e Clínica, oferecido pelo Departamento de Patologia do Centro de Ciências 

da Saúde, da Universidade Federal do Espírito Santo, torna público prazos e 

critérios para seleção do referido curso. 

 

   

1 – INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

Objetivos gerais do curso: o curso tem como objetivos qualificar, atualizar e 

reciclar profissionais de nível superior em relação à área de microbiologia médica e 

clínica ligados aos setores público e privado. Desta forma, o curso se propõe à: (i) 

atualizar os alunos quanto a novas técnicas de diagnóstico e mecanismo de controle 

e tratamento de infecções, (ii) melhorar a compreensão quanto aos mecanismos de 

virulência, resistência e patogênese dos principais micro-organismos de importância 

médica, (iii) capacitar os alunos para o exercício da docência do ensino superior com 

conhecimento científico mais aprofundado, (iv) capacitar os alunos para a sua 

introdução em cursos de Mestrado ou Doutorado na área de microbiologia e afins, 

(v) fornecer uma educação continuada para contribuir com a inserção destes 

profissionais de saúde no mercado de trabalho. 

 

Público-alvo do curso: graduados nas áreas das Ciências da Saúde, como: 

Farmácia, Odontologia, Ciências Biológicas, Medicina e afins. 

 

Investimento: 23 parcelas de R$ 500,00 
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Duração do curso e carga horária: O curso tem duração prevista de 23 meses, 

com carga horária de 396h de atividades teórico-práticas e 180h de monografia, 

totalizando 576h.   

 

Dias e horários de realização do curso: Quinzenal, às sextas-feiras (18:30h-

22:30h) e aos sábados (9:00h-13:00h e 14:00h-18:00h). Excepcionalmente, em 

alguns meses o curso poderá ocorrer em finais de semana consecutivos ou em 

apenas um final de semana no mês. 

 

2 – DAS VAGAS E BOLSAS: 

 

Número de vagas oferecidas no curso e previsão de bolsas: O Curso será 

constituído por, no máximo, 25 alunos.  

Atendendo a Resolução 39/2014 do Conselho Universitário (CUn), serão 

concedidas duas bolsas integrais a candidatos que sejam servidores da UFES. A 

seleção dos bolsistas servidores atenderá a ordem de classificação geral dos 

candidatos, sendo imprescindível que o mesmo tenha ciência que deverá prestar 

atividades de monitoria e/ou estágio, no limite de 10 horas semanais no curso 

supracitado, conforme o inciso II do Artigo 9º da Resolução 39/2014 do CUn. Essas 

atividades englobam, principalmente, o preparo de material para aulas práticas. 

Em caso de não haver servidores da UFES inscritos no processo seletivo, por 

interesse do Colegiado do Curso, as bolsas serão distribuídas entre os candidatos 

não servidores. Neste caso, a seleção também se dará por ordem de classificação 

no processo seletivo. Da mesma forma que os servidores da UFES, os bolsistas não 

servidores deverão ter disponibilidade de atuar como monitores/estagiários pelo 

período de 10 horas semanais. Esta carga horária deverá ser cumprida sempre nos 

horários entre 7:00h e 17:00h, conforme preferência da coordenação do Curso. 

A COORDENAÇÃO RESERVA-SE AO DIREITO DE NÃO INICIAR O CURSO 

CASO TENHAM SIDO APROVADOS NA SELEÇÃO MENOS DE 15 ALUNOS. 
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3 – DAS INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO: 

 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão gratuitas e ocorrerão de 16 de 

Novembro de 2016 a 30 de Janeiro de 2017.  

As inscrições ocorrerão exclusivamente via e-mail. Para isso, o aluno deve 

imprimir e preencher a ficha de inscrição que encontra-se no anexo 1 deste edital e 

no site www.cemmc.webnode.com e  enviá-la até o dia 30 Janeiro de 2017 para o 

seguinte e-mail: cemmcufes@gmail.com  

 Até 72 horas após o envio da ficha de inscrição, o candidato receberá um e-

mail confirmando a sua inscrição no processo seletivo. Caso não receba o e-mail 

confirmatório, o candidato deverá entrar em contato com a coordenação do curso 

através do e-mail: cemmcufes@gmail.com ou pelo telefone: 3335-7290. 

A lista com as inscrições deferidas será enviada para o e-mail utilizado pelo 

candidato para a inscrição no processo seletivo e ficará no mural do Departamento 

de Patologia e no site www.cemmc.webnode.com a partir do dia 31 de Janeiro de 

2017. O candidato é responsável por tomar ciência da lista. 

 

4 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 
Os alunos, cujas inscrições forem deferidas, receberão um e-mail confirmando o 

deferimento e informando também a data e o horário da entrevista. As datas e 

horários das entrevistas também estarão disponíveis no site 

www.cemmc.webnode.com e no mural do Departamento de Patologia a partir do   

dia 31 de Janeiro de 2017. 

A entrevista será realizada na Secretaria do Departamento de Patologia, situada 

à Av. Marechal Campos, 1468 – Prédio do Básico I – 2º Pavimento – Departamento 

de Patologia  – Campus de Maruípe – Vitória, ES – CEP: 29040-090. 

As entrevistas ocorrerão entre os dias 01 e 03 de Fevereiro de 2017, no 

período da manhã e/ou tarde, a critério da banca examinadora. No dia da 

entrevista, o aluno deverá entregar à banca de seleção os seguintes documentos: 
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1. 2 fotos 3x4 

2. Cópia e original do diploma de graduação ou do certificado de conclusão de 

curso. Poderão se inscrever alunos concluintes de cursos superiores, desde 

que apresente declaração da Instituição atestando tal situação. 

3. Cópia e original do histórico escolar de graduação; 

4. Cópia e original da carteira de identidade, título de eleitor e do CPF; 

5. Curriculum vitae em modelo livre, documentado.  

 

Critérios para seleção dos candidatos ao curso 

A comissão de seleção será constituída por 02 (dois) docentes titulares e 1 

substituto, pertencentes ao quadro de professores permanentes da UFES. 

Os candidatos ao curso serão selecionados com base nos seguintes critérios: 

1)  Nota 1: Entrevista  realizada pela comissão de seleção (Peso 1);  

2)  Nota 2: Análise do curriculum vitae do candidato (Peso 4); 

Só serão pontuados os itens do curriculum que forem devidamente 

comprovados. 

          O Candidato que faltar a entrevista estará automaticamente eliminado do 

processo seletivo.  

O valor máximo para cada nota será de 100. A nota final será obtida da 

seguinte forma:  (Nota 1 x 1)  +  (Nota 2 X 4)  

                                             500 

- Na entrevista serão avaliados: (i) o conhecimento teórico do aluno quanto ao tema  

do curso; (ii) motivação do aluno para fazer o curso; (iii) experiência profissional na 

área de microbiologia do candidato, (iv) capacidade de expressão verbal do 

candidato.  

- O quadro 1 demonstra os critérios utilizados para a análise do curriculum vitae; 
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QUADRO 1 – Critérios para julgamento do curriculum vitae 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE CO CURRICULLUM VITAE 

1. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS (apenas o maior título será utilizado 
para pontuação) 

PONTOS 
MÁXIMO 

DE 
PONTOS 

Diploma de Doutor 20,0 20,0 

Diploma de Mestre 12,0 12,0 

Certificado de Especialização na área da saúde 7,0 7,0 

Certificado de Aperfeiçoamento na área da saúde 4,0 4,0 

Máximo de pontos possíveis (item 1) 20,0 

2. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO:   

Orientação de tese de doutorado  2,0 / evento 10,0 

Orientação de dissertação de mestrado  1,0 / evento 5,0 

Orientação de monografia 0,5 / evento 2,5 

Orientação de bolsista de iniciação científica ou de iniciação à docência  
0,3 / 

bolsista-ano 
1,5 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de 
doutorado  

1,0 / evento 5,0 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de 
mestrado 

0,5 / evento 2,5 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de monografia 
0,25 / 
evento 

1 

Participação como membro efetivo de comissão examinadora de concurso 
público para o magistério superior 

1 / evento 
     4,0 

Iniciação Científica realizada durante a Graduação 
0,3 / 

semestre  
     1,5 

Máximo de pontos possíveis (item 2) 33,0 

3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL :   

Organização de livro na área do curso publicado em editora com corpo 
editorial 

2,0 / livro 6,0 

Autoria de capítulo de livro na área do curso publicado em editora com corpo 
editorial 

1,0 / 
capítulo 

3,0 

Artigo completo publicado em periódico científico classificado no Estrato do 
Qualis-CAPES 

1,5/artigo 7,5 

Artigo completo publicado em periódico científico não classificado no Estrato 
do Qualis-CAPES 

0,5 / artigo 2,5 

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na íntegra em 
anais na área/subárea do concurso 

0,3 / 
trabalho 

   1,5 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo simplificado 
publicado em anais ou em revistas especializadas na área do concurso 

0,1 / 
trabalho 

    0,5 

Participação em congressos e seminários 
0,2 / 

participação 
    1,0 

Máximo de pontos possíveis (item 3)    22,0 

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE MICROBIOLOGIA   

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10 

Outras atividades dentro da área de Microbiologia (Laboratórios de Análises 
Clínicas, Empresas Farmacêuticas, Hospitais, etc

1
 

1,5 / ano     15 

Máximo de pontos possíveis (item 4) 25,0 

 
Máximos de pontos possíveis na análise de Curriculum vitae 

 
100,00 

1 – Imprescindível documentação comprobatória pelo empregador descrevendo as atividades 
realizadas, que devem ser dentro da área de Microbiologia. 
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A classificação final dos candidatos será feita obedecendo-se a ordem 

decrescente da nota final dos candidatos. Em caso de empate será considerada a 

maior nota na análise do curriculum vitae e, se permanecer o empate após a 

aplicação deste critério, será utilizada a idade dos candidatos, aferida de acordo com 

declaração na ficha de inscrição. 

 

Data da divulgação da lista dos candidatos selecionados para o curso e 

classificação: a lista dos candidatos selecionados e a classificação serão 

divulgadas no mural do Departamento de Patologia, no site 

www.cemmc.webnode.com e através do e-mail dos candidatos no dia 03 de 

Fevereiro de 2017 a partir das 17 horas.    

 

 

5 – DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO: 

 

       Os alunos selecionados para o curso deverão se matricular nos dias 06 ou 07 

de Fevereiro de 2017.  

Horário para realização das matrículas: 8h às 12h e de 14h às 16h na Secretaria 

do Departamento de Patologia, situada à Av. Marechal Campos, 1468 – Prédio do 

Básico I – 2º Pavimento – Departamento de Patologia  – Campus de Maruípe – 

Vitória, ES – CEP: 29040-090. 

 

A previsão para o início do Curso é dia 10 de Março de 2017. 

 

6 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 A inscrição do(a) candidato(a) implicará conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, não cabendo alegação de desconhecimento. 
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7 – DO CRONOGRAMA DO EDITAL: 

 

Data Evento 

16/11/2016  a  30/01/2017 Inscrições no processo seletivo (por e-mail) 

31/01/2017 Resultado do deferimento das inscrições e 
divulgação das datas e horários das 

entrevistas 

01 a 03/02/2017 Entrevista com os candidatos 

03/02/2017  
(a partir das 17h) 

Divulgação da lista com os candidatos 
selecionados e classificação 

06 e 07/02/2017 Matrícula 

10/03/2017 Previsão de início das aulas 

 
 
 
 
 

Prof. Ricardo Pinto Schuenck 
Coordenador do Curso de Pós- graduação em Microbiologia Médica e Clínica – UFES 
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Anexo I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Nome: ____________________________________________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________________ 

Bairro:__________________________________________________________CEP:_____________________________ 

Cidade:________________________ Estado:________  

Telefone residencial: (_____)______________________;Telefone celular(____)_____________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________________________ 

Nome do Pai:_____________________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe____________________________________________________________________________________  

Data de nascimento:_____/_____/__________ Sexo: F (  ) M (  ) 

Cidade:_________________________Estado:_______ País ________ 

Nacionalidade:________________________ Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) 

Número do RG:__________________________________UF:_________ Data de Emissão________________ 

Órgão emissor do RG_________________________________________ 

CPF:_______________________________________________  

Título Eleitoral:________________________UF:_____Zona _____ Seção_____ Emissão:____/____/____ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Instituição de Graduação:______________________________________________________________________ 

Curso:______________________________________ 

Início: _____/_____/_____ Término: _____/_____/_____ 

Outros cursos de nível superior, se for o caso: 

Instituição de Graduação:______________________________________________________________________ 

Curso:______________________________________ 

Início: _____/_____/_____ Término: _____/_____/_____ 


