
 



 

IES estrangeira Período * Áreas Vagas** 

Université Catholique de Lille 

www.univ-catholille.fr  

(Hospitais a serem definidos) 

 

 

 

29/5 a 23/6/2017 

 

Cardiologia  01 

Cuidados paliativos  01 

Endocrinologia 01 

Medicina polivalente 01 

Radiologia 01 

Reanimação 01 

Reumatologia 01 

Traumatologia 01 

Urologia 01 

26/6 a 21/7/2017 

Cuidados paliativos  01 

Endocrinologia 01 

Radiologia 01 

Reanimação 01 

Reumatologia 01 

Traumatologia 01 

Urologia 01 

 

* O período poderá sofrer algumas alterações, a serem indicadas pela Université Catholique de Lille. 

**    Serão selecionados até 6 estudantes, respeitadas as vagas/áreas indicadas no Quadro 1, sendo no máximo 5 estudantes para 

o período de 29/5 a 23/6 e 1 estudante para o período de 26/6 a 21/7. Caberá à IES francesa a aprovação final dos candidatos 

selecionados pela PUC-SP. 

a. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado no 5º ano de curso de graduação 

em Medicina da PUC-SP 

b. Apresentar bom desempenho acadêmico 

c. Possuir conhecimentos avançados da língua francesa 

d. Efetuar pagamento da taxa de inscrição (R$ 264,00) 

e. Comprometer-se a retornar à PUC-SP após o período do estágio para prosseguimento e 

conclusão do curso de graduação 

http://www.univ-catholille.fr/


 

 

Procedimento Data  

Publicação do Edital 14/03/17 (3ª feira) 

Entrega dos documentos 3.a e 3.b Até 17/03/17 (6ª feira) 

Inscrição para Exame de Proficiência em Língua Francesa e 

emissão de boleto para pagamento da taxa de inscrição Até 21/03/17 (3ª feira)  

Entrega dos documentos 3.c, 3.d, 3.e e 3.f Até 22/03/17 (4ª feira) 

Pagamento da taxa de inscrição  Até 22/03/17 (4ª feira) 

Exame (escrito e oral) de francês – caráter eliminatório 24/03/17 (6ª feira), às 15h, campus 

Perdizes – ver Anexo I 

Entrevista com banca examinadora 28/03/17 

Resultado da prova de francês 27/04/17 (2ª feira) 

Resultado do processo de seleção Até 30/03/17 (5ª feira) 

Confirmação de interesse dos candidatos selecionados  Até 31/03/17 (6ª feira) 

 

a. Ficha de inscrição impressa e assinada 

b. Formulário de candidatura da Université Catholique de Lille, devidamente preenchido, assinado 

e com foto 

c. Carta de motivação, endereçada à banca examinadora da PUC-SP, apresentando as razões da 

candidatura, em francês 

d. Curriculum vitae em francês, documentado 

e. Comprovante de domínio do idioma francês  

f. Declaração de capacidade de arcar com despesas financeiras decorrentes do programa de 

intercâmbio, com firma reconhecida da pessoa que arcará com tais gastos 

Mais informações na Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (ARII – PUC-SP) 

Rua Monte Alegre, 984 – Ed. Cardeal Mota (Prédio Velho) 

1º Andar, sala P-67 

 

Horário de funcionamento: 

De segunda a sexta-feira das 08h às 19h 

 

Telefone: (11) 3670-8011 / 8012 / 8285 

Email: dci-arii@pucsp.br 


