EDITAL N.07/2020 – IEP/HCB
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP)
Comitê de Bolsas e Pesquisa (CBP)
Hospital de Câncer de Barretos (HCB)
1 – INFORMAÇÕES GERAIS
Encontra-se aberto edital para contratação de 1 (uma) vaga para Coordenador de Pesquisa e 1 (uma)
vaga para Técnico de Laboratório no âmbito do projeto “Câncer e trabalhadores rurais: um estudo de
coorte (RUCAN study)”, sob a coordenação do Prof. Dr. Henrique César S. Silveira, financiado pelo
Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública do
Ministério da Saúde.
1.1 Dados do Edital e Cronograma
02 (duas) Vagas:
Vagas:

- Coordenador de Pesquisa (Unidade de Barretos) para
execução de atividades na região.
- Técnico de Laboratório para execução das atividades na
região de Barretos.

Valor das bolsas:

- Coordenador de Pesquisa, R$ 4.029,24
- Técnico de Laboratório, R$ 1.544,14

Período de inscrição:

De 11/08/2020 a 31/08/2020

Processo seletivo:

Entre 08/09/2020 a 11/09/2020 (*)

Resultado:

18/09/2020

Período de matricula:

21/09/2020 a 25/09/2020

Período de vigência da bolsa:

18 meses (com possibilidade de extensão)

Implementação da bolsa:

01/10/2020 (previsto de acordo com o andamento da
Pandemia)

Inscrição:

Enviar a documentação para o endereço eletrônico:
supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br

(*) O agendamento do processo seletivo pode ser definido para um dia ou mais, a depender do
número de candidatos.
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2 – AS BOLSAS SERÃO DIVIDIDAS DA SEGUINTE FORMA:
2.1 Vaga 1/ Coordenador de Pesquisa:
Os candidatos interessados na vaga devem possuir formação em Biomedicina, Farmácia, Biologia,
Enfermagem e áreas afins. Experiência em coleta de dados, aplicação de questionários e
manipulação de Banco de dados. É desejável candidatos com experiência no programa SPSS e
experiência didática. Preferencialmente com mestrado e que tenha objetivo de continuar sua
formação acadêmica. O candidato deve possuir como característica marcante proatividade,
capacidade de comunicação com o público em geral, disponibilidade para viagem e
preferencialmente com carteira de motorista B.
Resumo dos Critérios de Elegibilidade:
a) Curso superior completo na área da saúde com habilitação para coleta de material biológico
(Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e áreas afins);
b) Experiência em atendimento ao público (desejável);
c) Boa comunicação oral e escrita;
d) Bom nível de organização;
e) Domínio em informática;
f) Disponibilidade para viagem;]
g) Mestrado concluído, com intuito de realizar Doutorado dentro do escopo do projeto
(desejável);
h) Inglês intermediário (desejável)
i) CNH categoria B (desejável)
2.2 Vaga 2/ Técnico de Laboratório:
Os candidatos interessados na vaga devem possuir formação em Biomedicina, Biologia, Farmácia,
Enfermagem e áreas afins. Experiência em coleta de sangue, manipulação e processamento de
material biológico. É desejável candidatos com experiência em excel e/ou banco de dados e esteja
disposto a aprender novas metodologias. O candidato deve possuir como característica marcante
proatividade, organização, capacidade de comunicação com o público em geral, disponibilidade
para viagem, horários diferenciados de trabalho e preferencialmente com carteira de motorista
B.
Resumo dos critérios de Elegibilidade:
a) Curso superior completo na área da saúde com habilitação para coleta de material biológico
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

humano (Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e áreas afins);
Bom nível de organização;
Domínio em informática;
Disponibilidade para viagem;
Mestrado e/ou especialização concluídos na área de Biologia Molecular (desejável);
Alunos em fase final de graduação com currículo de interesse e com desejo de realizar
mestrado no escopo do projeto (desejável):
Inglês intermediário (desejável);
CNH categoria B (desejável)

2.3 Plano de trabalho:
O presente projeto tem como finalidade realizar a formação de uma coorte de aproximadamente 2.000
indivíduos expostos aos agrotóxicos nas regiões de Barretos e São José do Rio Preto do Estado de São
Paulo. Capacitações serão realizadas nas zonas rurais junto as comunidades participantes. Além disso,
será coletado o material biológico dos participantes, para análises moleculares com enfoque
no exposome posteriormente.
2.4 Local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido junto ao Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular (CPOM) e Biobanco
do Hospital de Amor – Barretos vinculados ao Instituto de Ensino e Pesquisa com instalações de
vanguarda, que tem por objetivo a realização de estudos básico, de translação e aplicados no domínio da
oncologia. Esta é uma oportunidade única de participação em um projeto inovador e com grande impacto
sobre a saúde humana e para a sociedade.
3 – INSCRIÇÃO
Os candidatos interessados devem encaminhar a documentação até às 23h59min de 31 de agosto de
2020 pelo e-mail eletrônico (supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br) e aguardar confirmação de
regularidade da inscrição por e-mail em até 3 (três) dias úteis.
3.1 Documentos:
a) Ficha de Inscrição com foto 3 x 4 inserida digitalmente (ficha disponível junto ao Edital);
b) Cópia do registro geral de identidade (RG) e/ou registro nacional de estrangeiro (RNE);
c) Cópia do cadastro de pessoa física (CPF);
d) Cópia de certidão de nascimento ou casamento;
e) Cópia do documento militar que comprove estar em dia com as obrigações militares para os
participantes do sexo masculino;
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f) Cópia do título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
g) Arquivo digital do currículo Lattes (atualizado nos últimos 3 meses);
h) Cópia do Histórico Escolar e Diploma da Graduação;
4 – PROCESSO SELETIVO: ETAPAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
4.1 Os candidatos receberão por e-mail a confirmação da data do processo seletivo até o dia 04 de
setembro de 2020.
4.2 A seleção dos candidatos será realizada através de prova teórica, entrevista e análise de
currículo. Todas as etapas em ambiente em ambiente virtual.
4.3 A prova teórica compreenderá a primeira etapa do processo seletivo. Será composta por
questões relacionadas, segundo bibliografia recomendada abaixo;
a) Bibliografia recomendada para a vaga de Coordenador de Pesquisa:
•

CNS 466/2012 http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf

•

Documento das Américas http://www.icflab.com.br/site/arquivos/downloads/boaspraticas-clinicas- documento-das-americas-18731415.pdf

•

FDA http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/

•

Good

Clinical

Practice

guideline

http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6
/E6_R1_Guideli
•

Lakatos EM, Marconi MA. Fundamentos de metodologia científica. Editora Atlas: São
Paulo; 2011 BRASIL, Ministério da Saúde. Plataforma Brasil – Resoluções e

Normativas, disponível em http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
b) Bibliografia recomendada para a vaga de Técnico de Laboratório:
•

Alberts, B., Bray, D, Lewis, J. Biologia Molecular da Célula, Porto Alegre: ArtMed, 4 Edição,
2004.

•

Strachan, T, Read, A. Genetica Molecular Human. Porto Alegre: ArtMed, 4 Edição, 2013.

•

RESOLUÇÃO

CNS

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2011/Reso441.pdf
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441/2011

4.4 A entrevista ocorrerá na mesma data da prova teórica e será realizada por uma comissão
julgadora;
4.5 A análise de cúrriculo será avaliada pelos membros da respectiva comissão de seleção. Esta
análise será realizada por meio de avaliação do currículo lattes enviado pelo candidato no ato da
inscrição;
4.6 Os pontos atribuídos à entrevista e a análise de currículo serão somados à nota da prova teórica
para efeito de classificação;
4.7 Em caso de igualdade de classificação, o desempate ocorrerá priorizando o candidato que
obtiver:
Maior pontuação na Entrevista;
Maior pontuação na Prova Teórica;
Maior pontuação na Pontuação Curricular;
NOTA FINAL = Prova teórica (Peso 3) + Entrevista (Peso 5) + Currículo (Peso 2)

5 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado via e-mail e estará disponível no endereço eletrônico
https://www.hcancerbarretos.com.br para consulta a partir do dia 18 de setembro de 2020.
6 – MATRÍCULA
Para efetivar a matrícula no Programa de Pós-graduação, os candidatos aprovados deverão encaminhar
cópias dos documentos para o endereço: (supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br), no período de 21
de setembro a 25 de setembro de 2020. Os arquivos devem ser escaneados de forma legível e fotos
elaboradas por dispositivos móveis não serão aceitas, exceto quando utilizado algum aplicativo de
scanner digital.
6.1 Documentos:
a) Cópia da carteira de trabalho ou documento correspondente que comprove o período do possível
vínculo empregatício (cópia das páginas: de identificação, do último vínculo de trabalho, bem
como a página seguinte em branco) ou declaração de que não possui vínculo empregatício;
b) Cópia do cartão cidadão com número do PIS/PASEP/ NIT ou número gerado online (arquivo em
PDF);
c) Cópia da carteira de vacinação atualizada com doses de hepatite B e tétano;
d) Cópia da apólice de seguro de vida contra acidentes pessoais (realizado em qualquer agência
bancária, casa de crédito ou via internet), para o período em que o aluno se encontrará nas
dependências da Fundação Pio XII;
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e)
f)
g)
h)
i)

Cópia de comprovante de moradia (dos últimos 3 meses);
Termo de compromisso (o documento será disponibilizado no ato da matrícula);
Termo de confidencialidade (o documento será disponibilizado no ato da matrícula);
1 foto, tamanho 3x4 (arquivo digital) para confecção do crachá de identificação;
Informações de conta bancária de Agências Bradesco. A conta deve ser corrente exclusivamente
do Banco Bradesco e não pode ser conjunta.

Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidos pelo endereço
eletrônico henriquecssilveira@gmail.com

Barretos, 11 de agosto de 2020.

____________________________
Prof. Dr. Henrique Cesar S. Silveira
Coordenador do Projeto
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP
Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos
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