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PROCESSO SELETIVO DISCENTE DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
SAÚDE E MEIO AMBIENTE – Modalidade Profissional – 2023 
 

EDITAL Nº 13 

               A Pró-Reitora da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES – no uso de suas 

atribuições regimentais e de acordo com a legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições 

para o processo seletivo dos(as) candidatos(as) ao programa de Mestrado em Saúde e Meio 

Ambiente – Modalidade Profissional para 2023. 

 

1. VAGAS 

As vagas correspondentes ao curso são de 20 anuais. O mestrado deverá ser concluído 

em dois anos. A seleção será feita com base na classificação dos(as) candidatos(as), de acordo com os 

resultados obtidos no processo seletivo. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

             As inscrições estarão abertas no período de 01/01/2023 até 31/12/2023, deverão ser 

feitas na Av. Conselheiro Nébias, nº 536, 2º andar – Encruzilhada – Santos/SP – Secretaria da Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

 

  

O(a) candidato(a) com necessidades especiais que se enquadrarem no Decreto nº 3.298, de 

20 de dezembro de 1999 terá direito a condições personalizadas para realização da prova. Para isso, 

deverá prestar as informações necessárias para o seu atendimento, no ato da inscrição. 

 

 

As informações prestadas no ato da inscrição são de responsabilidade do(a) candidato(a), que 

deve verificar se os dados estão corretos antes de concluir o processo, e implica o conhecimento e a 

tácita aceitação das condições estabelecidas pela UNIMES neste edital, cujo desconhecimento, o(a) 

candidato(a) não poderá alegar. 

 

 

2.1 Pré-requisitos para a inscrição 
 

  Graduação em Medicina ou cursos de nível superior de áreas afins. 

2.2 Documentos 

a) Uma (01) cópia autenticada do Histórico escolar de graduação; 

b) Uma (01) cópia autenticada do Diploma de graduação (com carimbo de  

    reconhecimento); 
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 3.3 Terceira etapa - Entrevista 

Constará de entrevista e terá caráter eliminatório. As entrevistas serão conduzidas pela 

coordenação e/ou docentes do Programa de Mestrado em Saúde e Meio Ambiente, Modalidade 

Profissional. A entrevista terá como focos: o currículo, carreira acadêmica e profissional, bem como a 

intenção de pesquisa do(a) candidato(a). Para esta etapa, o(a) candidato(a) deverá portar os 

documentos originais comprobatórios das informações constantes no currículo e o pré-projeto de 

pesquisa para desenvolvimento de um produto de acordo com critérios da CAPES para produtos 

técnicos. 

 

A entrevista será realizada, presencialmente, em data a ser estabelecida pela coordenação do 

programa após a análise dos pré-projetos, sendo agendadas pela Secretaria do Stricto Sensu, da 

Universidade Metropolitana de Santos, situada na Av. Conselheiro Nébias, nº 536, 2º andar – 

Encruzilhada – Santos/SP –Stricto Sensu. 

 

O candidato deverá entrar em contato com a secretária acadêmica (Sra. Magda; Tel.: (13) 

3228-3400; mestrado.secretaria@unimes.br) para agendamento da entrevista e o aceite da 

documentação solicitada. 

Na entrevista serão avaliados dois momentos: 

a)  Entrevista sobre o currículo, carreira acadêmica, na qual será levado em conta: 

experiência intrinsecamente relacionada com os temas do programa, domínio de línguas 

estrangeiras, experiência em monitoria, histórico escolar, participação em programa de iniciação 

científica, participação em projetos e grupos de pesquisa. 

 

b) Na entrevista sobre o Pré-Projeto, será levado em conta o alinhamento da proposta 

de investigação com as Linhas de Pesquisa do programa e com os projetos de pesquisa dos docentes 

do programa, bem como a relevância social, assim como a qualidade técnica da intenção ou projeto 

apresentado. 

4. AVALIAÇÃO 

Nas três etapas do processo seletivo serão atribuídas notas de zero (0,0) a dez (10,0), sendo 

desclassificados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 7,0 (seis) em qualquer uma 

delas. 

5. RESULTADOS: 

A secretaria de Stricto Sensu entrará em contato com o(a) candidato(a) para divulgação do 

resultado do processo seletivo. Não serão aceitos recursos referentes a qualquer etapa do processo 

de seleção. 


