EDITAL no 02 DE 17 DE JANEIRO DE 2022
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO
PACIENTE DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CARLOS
CHAGAS - ICC

A Coordenação de Pós-Graduação e a Direção do Instituto Superior de Ciências
da Saúde Carlos Chagas - ICC tornam público que no período de 17 de janeiro
a 18 de março de 2022, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo
do curso de Pós-graduação lato sensu em Direito do Paciente, para ingresso no
1º semestre de 2022. O link para as inscrições está disponível na página web do
referido instituto, no endereço eletrônico https://www.carloschagas.org.br,
conforme o cronograma a seguir:

I- Das Inscrições:
1. Período e valor das inscrições:
De 17 de janeiro a 18 de março de 2022
Valor: R$ 100,00
2. Da Conta para depósito ou transferência:
Banco Santander
Agência: 3380
Conta Corrente: 13.000.147-0
Favorecido: Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas
CNPJ número 42.590.091/0001-02
II – Da documentação e do seu envio:
Os documentos necessários para os candidatos brasileiros são:
1. Comprovante de depósito ou transferência bancária; os comprovantes de
depósito em cheque, ou em caixa eletrônico, somente serão aceitos após a
confirmação de depósito pelo banco.
2. Ficha de inscrição preenchida e assinada (disposta no site e no anexo I deste
edital).
3. Cópia do diploma de Graduação (ou declaração da Faculdade com previsão
de conclusão do curso).
Os documentos necessários para os candidatos estrangeiros são:

1. Comprovante de depósito ou transferência bancária; os comprovantes de
depósito em cheque, ou em caixa eletrônico, somente serão aceitos após a
confirmação de depósito pelo banco.
2. Ficha de inscrição preenchida e assinada (disposta no site e no anexo I deste
edital).
3. Cópia do diploma de Graduação e histórico escolar, ambos traduzidos e
juramentados no Brasil.
4. Celpe- Bras intermediário.
O envio da documentação pode ser realizado por e-mail
(secretaria@carloschagas.org.br) ou entregue pessoalmente no Instituto
Superior de Ciências da Saúde Carlos Chagas, sito à Av. Beira Mar, 406 Grupos 503 a 506 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ CEP 20021-060, até o dia 18
de março de 2022.
III – Da validação da documentação:
Somente serão consideradas válidas as documentações entregues via
correspondência eletrônica até a data limite do período de inscrições
(18/03/2022).
Maiores informações: tel: 21-22626523
http://www.carloschagas.org.br
coordenacao@carloschagas.org.br
IV – Da devolução da taxa de inscrição:
Sob nenhuma alegação haverá devolução do valor pago pela inscrição no
processo seletivo.
V - Do curso:
1. O Curso em EAD de Especialização em Direito do Paciente possui duração
de 18 meses.
2. Valor do investimento: 21 prestações de R$ 550,00.
3. O início das aulas se dará no dia 28 de março de 2022.

VI- Das vagas:
1. Os candidatos concorrerão a 30 (trinta) vagas.
2. Poderão se candidatar todos os profissionais que tenham diploma de Curso
de Graduação ou declaração da Faculdade com previsão de conclusão do
Curso.
VII- Das entrevistas:
Dia 28 de março de 2022, das 09h às 17h, via Plataforma (os inscritos receberão
e-mail com o link para acesso à plataforma).
1. No dia da entrevista o candidato deverá entrar no link da Plataforma com 10
minutos de antecedência ao horário estabelecido para seu início.

2. Não será permitida a realização de entrevista pelos candidatos fora do dia,
horário e Plataforma estabelecidos neste edital.
3. A falta do candidato em qualquer etapa do processo seletivo acarretará sua
eliminação, não sendo aceitas faltas justificadas. Sobe nenhum pretexto haverá
a realização de outra entrevista.

VIII. Da análise das entrevistas:
Nas entrevistas serão consideradas as seguintes categorias de análise: (i)
trajetória pessoal e profissional do candidato em relação ao Direito do Paciente;
(ii) experiência e formação profissional do candidato em relação ao Direito do
Paciente; (iii) motivação do candidato para cursar a Pós-Graduação lato sensu
em Direito do Paciente.
IX. Da divulgação dos resultados:
1. O resultado do presente processo seletivo se dará em até 24 horas de seu
término, divulgado pela e na secretaria do ICC.
2. Não serão aceitos recursos.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO (BRASILEIROS e ESTRANGEIROS)
• IDENTIFICAÇÃO
Nome_____________________________________________________
Rua______________________________________________________
Bairro _________________________ CEP_______________________
Cidade _____________________Estado/País ____________________
Telefone residencial/celular (____) ________ (____)________________
E-mail ____________________________________________________
RG: ___________________________ Órgão emissor:______________
CPF: _______________________________
• FORMAÇÃO ESPECIALIZADA
Graduação: _________________________
Data do início ___/___/___ Data do término ___/___/___
Instituição ___________________________________________________
Cidade ____________________Estado/País ________________________
Se estrangeiro, colocar também aqui abaixo seus dados do país de origem:
Rua______________________________________________________
Bairro _________________________ CEP_______________________
Cidade _____________________Estado/País ____________________
Telefone residencial/celular (____) ________ (____)________________

ANEXO II
MODELO DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO
1. Especialização, Residência Médica, Mestrado e/ou Doutorado em
especialidade reconhecida:

( ) Especialização ( ) Residência médica ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Data do início ____/____/____ Data do término ____/____/____
Unidade/Instituição _______________________________________________
Cidade ______________________ Estado ______________
2. Curso(s) de Especialização com duração mínima de 360 horas em
especialidade reconhecida:
Curso:__________________________________________________________
Data do início ____/____/____ Data do término ____/____/____
Unidade/Instituição _______________________________________________
Cidade ______________________ Estado ______________
Curso:__________________________________________________________
Data do início ____/____/____ Data do término ____/____/____
Unidade/Instituição _______________________________________________
Cidade ______________________ Estado ______________
3. Trabalhos publicados (revista, volume, ano):
• Capítulo de Livro:
• Revista:
• Anais de Congresso:
• Suplemento:
4. Programa de Iniciação Científica
5. Liga Acadêmica:
6. Apresentação oral ou pôster durante eventos científicos:
7. Participação em eventos:
8. Estágios:
9. Proficiência em Língua(s) estrangeira(s):
10. Trabalho Voluntário:

