
 

 

Diário  Oficial Poder Executivo 
Estado de São Paulo Seção I 

Palácio dos Bandeirantes  
Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone : 3745-3344 

 
Nº 186 – DOE – 19/09/20 - seção 1 – p.37  

 

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS  

Comunicado  

Abertura de processo seletivo – 2021 
 
O Coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo com base no Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências e vinculado à Coordenadoria de 
Controle de Doenças torna pública a abertura de inscrição ao Processo Seletivo para os Cursos de Mestrado 
e Doutorado. 
 
Áreas de Concentração: 
INFECTOLOGIA EM SAÚDE 
PÚBLICA Formação: Nível Mestrado 
Doutorado 
 
PESQUISAS LABORATORIAIS EM SAÚDE 
PÚBLICA Formação: Nível Mestrado 
Doutorado 
 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA Formação: Nível 
Mestrado Doutorado 
1- Local de Inscrição: 
1.1- Área de Concentração: INFECTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA 
1.2- Área de Concentração: PESQUISAS LABORATORIAIS EM SAÚDE PÚBLICA 
1.3- Área de Concentração: VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
Av. Dr. Arnaldo, 351 - 1º andar – sala 126 - Cerqueira César - São Paulo – SP. 
Horário de atendimento: 9:00 as 16h 
Tel: (11) 3066-8791 - Tel (11) 3066-8355 
 
2- Período de Inscrição: de 01/10 a 30-10-2020. 
 
3- A inscrição para o Processo Seletivo poderá ser feita pelo próprio interessado ou procurador. 
 
4- Documentos necessários: 
 
4.1- formulário de inscrição preenchido devidamente assinado e encaminhado por e-mail junto com os documentos 
abaixo; 
 
4.2- diploma de conclusão de curso universitário e o histórico escolar; 
 
4.2.1 para o doutorado: diploma de Mestrado em Programa e Área de Concentração recomendados pela CAPES 
e reconhecidos pelo MEC para alunos de outros Programas e o histórico escolar. 
 
4.3- inscrição no Conselho Profissional correspondente; 
 
4.4 - Curriculum Lattes; 
 
4.5- Comprovante de experiência: os profissionais deverão apresentar atestado do orientador comprovando 
experiência na área ou iniciação científica ou programa de aperfeiçoamento profissional ou tìtulo de especialista ou 
residência médica; em campo de conhecimento afim com a Área de Concentração escolhida. 
 
4.6- Projeto de pesquisa para o Mestrado e para o Doutorado na linha de pesquisa desse Programa (Doenças 



 

 

Infecciosas e Parasitárias), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa quando envolver seres humanos e/ou 
amostras biológicas deles isoladas ou quando utilizar experimentação animal; com a anuência prévia do 
orientador credenciado junto ao PPG- -CCD, contemplando a exeqüibilidade do mesmo. O projeto de pesquisa 
deve conter 
os seguintes itens: Título; Introdução, com a literatura pertinente, colocação do problema a ser investigado, sua 
relevância para Saúde Pública, Objetivos; Metodologia e Referências bibliográficas. 
 
Obs.: Em casos excepcionais a serem analisados e aceitos pela banca examinadora serão recebidos projetos que 
estejam sob avaliação nos Comitês de Ética em pesquisa com seres humanos ou animais. O parecer final 
com aprovação do projeto deverá ser entregue até 30-06-2021. Pelo exposto, nesses casos, a confirmação 
das matrículas estarão vinculadas a entrega do parecer do Comitê de Ética com a aprovação na data supra 
citada. Parecer com pendência até esta data ou reprovado e/ou entregue após 30-06-2021 o candidato será 
automaticamente desligado do Programa, mesmo que aprovado. 
 
4.7- Documento militar (para homens) 

 
4.8-Outros documentos: 
a- Título de Eleitor, com comprovante de votação ou justificativa na última eleição; 

b- Carteira de Identidade; c- CPF. 
4.9- Comprovante de proficiência em Língua Inglesa, conforme item 6. 
4.10-Resultados das homologações das inscrições na secretaria da Pós-Graduação no dia 05-11-2020. 
*Obs.: Não serão aceitas inscrições após a data de encerramento das mesmas. 
 
5- Critérios de Seleção para o Mestrado e Doutorado 
a-Proficiência em língua Inglesa (eliminatório); 
b-Análise do projeto de pesquisa*com o envio de áudio de 3 minutos sobre o projeto após aprovação no exame de 
proficiencia; 
c-Análise do curriculum lattes e histórico escolar; 
*Obs: A ausência na análise do projeto de pesquisa e de áudio de 3 minutos sobre o projeto resultará na 
reprovação imediata. 
 
6 - Exame de Proficiência em Língua Inglesa: as inscrições e pagamento no site: 
www.culturainglesasp.com.br/proficccd para o exame de Proficiência em Língua Inglesa serão aceitas de 
01/10 a 30-10-2020 O exame será realizado em 12-11-2020 no horário das 10h as 13h 
exames@culturainglesasp.com.br. . Aguardar orientações da Cultura Inglesa. 
*Obs.: Não serão aceitas inscrições após a data de encerramento das mesmas. 
 
7- Análise do projeto de pesquisa: A analise de projeto será realizada com áudio de 3 minutos sobre o projeto 
enviado em até 48 horas após a aprovação no exame de proficiencia, para o email 
posgraduacao@saude.sp.gov.br. 


