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EDITAL Nº 002/FEMPAR-DG/2021 

 

 

A Diretora-Geral da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná - FEMPAR no uso de suas atribuições e 

de acordo com o Regimento da Faculdade, torna público e informa que estarão abertas as inscrições 

para a Pós-Graduação Stricto sensu - Nível: Mestrado e Doutorado, desta instituição.  

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Período: De 22 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021. 

As inscrições serão realizadas por meio da entrega presencial da documentação solicitada a seguir, na 

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná – FEMPAR: 

Endereço: Rua Padre Anchieta nº 2770 – 3º andar, setor do Programa de Pós-Graduação; 

Horário: Das 08h30min às 17h30min.  

Somente serão aceitas inscrições com toda documentação exigida completa. 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 
R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

DAS VAGAS 

Mestrado: 3 (três) 

Doutorado: 8 (oito) 

 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Para a inscrição no nível de MESTRADO será exigida a documentação que se segue: 

 

a) requerimento de inscrição, disponível em Processo Seletivo, no site da FEMPAR: 

 https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/curitiba/principios-da-cirurgia/  

b) uma fotografia 3x4 cm recente; 

c) cópia do diploma de médico ou de profissional da saúde autenticado; 

d) cópia de cédula de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de reservista, certidão de casamento/ 

nascimento ou averbação divórcio e registro no conselho regional de medicina ou de classe 

profissional autenticados;  

e) cópia do certificado de residência médica em área cirúrgica fornecido por programa credenciado de 

no mínimo dois anos ou certificado de especialista fornecido por entidade de classe, autenticado; 

f) “Curriculum vitae” - modelo Lattes CNPq atualizado - pormenorizado e devidamente comprovado, 

onde conste a identificação, o histórico escolar do curso de graduação, atividades profissionais e 

universitárias, trabalhos e pesquisas de que tenha participado; 
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g) certificado de proficiência em pelo menos uma das seguintes línguas: inglês, francês, alemão, italiano 

e/ou espanhol; 

h) apresentar projeto de pesquisa de alto nível metodológico dentro das linhas de pesquisa do 

programa. 

 

 

Para a inscrição no nível de DOUTORADO será exigida a documentação que se segue: 

 

a) requerimento de inscrição, disponível em Processo Seletivo, no site da FEMPAR: 

https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/curitiba/principios-da-cirurgia/  

b) uma fotografia 3x4 cm recente; 

c) cópia do diploma de médico ou de profissional da saúde autenticado; 

d) cópia de cédula de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de reservista, certidão de casamento/ 

nascimento ou averbação divórcio e registro no conselho regional de medicina ou de classe 

profissional autenticados; 

e) cópia do certificado de residência médica em área cirúrgica fornecido por programa credenciado de 

no mínimo dois anos ou certificado de especialista fornecido por entidade de classe autenticado; 

f) cópia do diploma de Mestre em área cirúrgica ou afim obtido em curso credenciado pelo CFE 

autenticado; 

g) uma cópia da dissertação de mestrado que tenha sido apresentada e aprovada; 

h) histórico escolar do nível de mestrado;   

i) “Curriculum Vitae” pormenorizado – modelo Lattes CNPq atualizado – e devidamente comprovado, 

onde conste a identificação, o histórico escolar do curso de graduação, atividades profissionais e 

universitárias, trabalhos e pesquisas de que tenha participado; 

j) certificado de proficiência em pelo menos duas das seguintes línguas: inglês, francês, alemão, 

italiano e/ou espanhol. 

k) apresentar projeto de pesquisa de alto nível metodológico, que ofereça contribuição original e 

significativa à cirurgia nas linhas de pesquisa do Programa. 

 

A admissão de profissionais não médicos cirurgiões somente se dará na dependência do interesse do 

Programa em considerar que o ingresso do(a) candidato(a) irá contribuir significativamente ao 

desenvolvimento das linhas de pesquisas e aprovados pelo Colegiado do Programa. 

 

O CONCURSO TERÁ FASE ÚNICA  

 

Entrevista: Será realizada no dia 04 de março de 2021. Os candidatos serão informados, via e-mail, sobre 

o horário das entrevistas.  
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DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final será divulgado no dia 12 de março de 2021 no site: https://www.mackenzie.br/pos-

graduacao/mestrado-doutorado/curitiba/principios-da-cirurgia/ 

 

 

 

Curitiba, 22 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

Dra. Carmen Austrália Paredes Marcondes Ribas 

Diretora-Geral 

 


