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EDITAL - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO - 
PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO DO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE 
CARDIOLOGIA - 2022 

 
 

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) faz saber que abrirá inscrições 
para o Programa de Pós-Doutorado. 

I – Da Inscrição 
 
As inscrições deverão ser realizadas no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 
sito à Av. Dante Pazzanese, 500 - 14º andar, Secretaria de Pós-Graduação, no 
período de 25/02/2022 a 24/02/2023, das 7h00 às 14h00.  

II – Documentação necessária para a inscrição:  
 
01. solicitação do interessado ao Presidente da Comissão de Pós-Graduação do 

IDPC;  
02. cópia autenticada ou apresentação do original e cópia do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) e Carteira de Identidade (RG), ou Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) para cidadãos não brasileiros; 

03. cópia autenticada ou apresentação da cópia e do original do Diploma de 
Doutor  (frente e verso), com validade nacional; 

04. plano de atividades a serem desenvolvidas destacando de forma  
discriminada e delimitada os serviços a serem prestados;  

05. projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IDPC. 
Na hipótese de estudos realizados com animais, o Projeto de Pesquisa deve 
estar aprovado sem pendências pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) do IDPC. Para candidatos que pretendam desenvolver Projeto de 
Pesquisa em Bioengenharia (em bancada) não há necessidade de 
aprovação por Comitês de Ética; 

06. currículo Lattes atualizado nos últimos três meses; 
07. carta de aceitação do Supervisor, concordando com a supervisão e com o 

projeto proposto; 
08. manifestação da Seção Médica, autorizando o desenvolvimento do projeto, 

em sua área, se pertinente; 
09. comprovante de submissão à agência de fomento, se pertinente;  
10. preenchimento da ficha de inscrição, obtida na Secretaria de Pós-Graduação  

das 7h00 às 14h00 ou no site http://www.idpc.org.br/pos-doutorado/;   
11. 1 (uma) foto recente 3 x 4; 
12. comprovante de pagamento on line ou por boleto (site: 

http://cursos.idpc.org.br/), da taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos 
reais).  

 
Informações adicionais poderão ser obtidas pelos telefones (11) 5085-6274 e                   
5085-6244, e-mail cpg@dantepazzanese.org.br ou diretamente no Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, à Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, 14º andar, das 7h00 às 14h00. 


