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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

CONCURSO MESTRADO 2016 
 
Edital  
A Divisão de Ensino e Pesquisa (DIENP) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

Jamil Haddad (INTO), no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições 

para o Curso de Mestrado em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético. Poderão 

inscrever-se candidatos com diploma em curso universitário de duração plena nas áreas das 

Ciências Biológicas ou da Saúde e/ou com especialização na área temática do curso. Em todos 

os casos os diplomas devem ser outorgados por Instituição de Ensino Superior oficial 

reconhecida pelo Ministério de Educação. As informações sobre o programa, as linhas de 

pesquisa, orientadores e disciplinas oferecidas estão disponíveis no endereço 

http://www.into.saude.gov.br.  

 

Vagas  

Serão ofertadas 15 (quinze) vagas.  

 
Inscrição  
As inscrições poderão ser realizadas online pelo site: (http://www.into.saude.gov.br/).  O 

candidato deverá apresentar os documentos citados abaixo na Divisão de Ensino e Pesquisa – 

DIENP 2º Andar do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, Avenida 

Brasil nº 500, São Cristóvão – RJ:  

1. Numeração gerada no Ato da inscrição online;  

2. Duas cópias de um anteprojeto de pesquisa com no máximo 12 páginas (espaçamento 1,5) 

seguindo o modelo (ANEXO I);  

3. Diploma de Graduação (original e cópia, sem necessidade de autenticação);  

4. Duas fotos 3x4 recentes;  

5. Curriculum Lattes atualizado e impresso (preenchimento disponível em 

(http://lattes.cnpq.br/); 

6. Carteira de identidade e CPF (originais e cópia, sem necessidade de autenticação); 

7. Comprovante de depósito da taxa de inscrição: R$ 150,00, depositado a favor da Associação 

dos Amigos da Coordenação de Ensino e Pesquisa (AACOENP / INTO) CNPJ 07.077.756.0001-88 

Banco do Brasil, Agência 3118-6, Conta Corrente 18.461-6. 

 

Seleção 
O concurso constará de três etapas eliminatórias: 

 

1ª. Etapa: Prova escrita que consistirá de perguntas e análise crítica sobre um artigo 

científico disponibilizado no dia da prova (eliminatória); 

http://www.into.saude.gov.br/
http://lattes.cnpq.br/
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2ª. Etapa: Prova escrita de conhecimentos (uso instrumental) da língua inglesa 

(eliminatória); 

 

3ª. Etapa: Apresentação oral do projeto (máximo de 10 minutos com projeção em Power 

Point) seguida de entrevista (eliminatória). 

 

• Todos os candidatos serão submetidos ao processo seletivo. 

• O tempo de atuação profissional na área temática do curso será utilizado como 

critério de desempate. 

Calendário 
Todas as etapas da seleção serão realizadas no INTO, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Etapa Período Horário Local 
 

Divulgação 22/06 
 

- www.into.saude.gov.br 

Inscrição 27/06 a 27/07 09-15h (http://www.into.saude.gov.br/), 
Divisão de Ensino e Pesquisa 
(DIENP), 2º andar. 

Prova escrita 
 

01/08 9-12h Sala de Reunião nº 3, 2º andar. 

Prova de inglês  01/08 14-16h 
 

Sala de Reunião nº 3, 2º andar. 

Apresentação de 
anteprojeto e 
entrevista 
 

03/08 
04/08 

09-18h 
09-14h 

Auditório nº 2, 2º andar. 
Sala de Reunião nº 3, 2º andar. 
 

Resultado 04/08 17h 
 

www.into.saude.gov.br 

Recursos 05/08 09-16h (http://www.into.saude.gov.br/), 
Divisão de Ensino e Pesquisa 
(DIENP), 2º andar. 

Divulgação dos 
resultados 

05/08 17h www.into.saude.gov.br 

Matrícula 08/08 – 19/08 09-15h Divisão de Ensino e Pesquisa 
(DIENP), 2º andar. 

Início das aulas 23/08 16h Sala de aula Pós-Graduação, 2º 
andar. 

 
• Os candidatos não aprovados terão até trinta dias para retirarem seus documentos na 

secretaria do curso. Após esse prazo os documentos serão inutilizados. 
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• O curso não oferece bolsas de estudo aos aprovados. 

 
Matrículas  
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada de 08/08 a 19/08/2016 na secretaria da 

Pós-Graduação localizada na DIENP (2º andar).  

 

Funcionamento do curso  
O curso terá duração de 24 meses, com encontros presenciais as 3.ª e 5.ª feiras, das 16h às 20h. 

Algumas disciplinas eletivas serão ofertadas em horários variáveis em virtude de suas 

características. Para a defesa da dissertação o aluno deverá obter 20 créditos em disciplinas (12 

créditos em disciplinas obrigatórias e 08 créditos em disciplinas eletivas). A critério do 

colegiado do curso, poderão ser integralizados até 30% de créditos obtidos em outros cursos de 

pós-graduação com conceito igual ou superior a 4 na última avaliação da CAPES. A descrição 

das linhas de pesquisa, a composição do corpo docente e a grade de disciplinas podem ser 

encontradas em www.into.saude.gov.br. A defesa presencial do trabalho de conclusão do curso 

é obrigatória.  

 

 
 

João Antônio Matheus Guimarães 
Pró-Reitor  

Mestrado em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético 
 

http://www.into.saude.gov.br/

