
 

  

EDITAL N. 002/2021 - IEP/HA (PÓS-GRADUAÇÃO) 

Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) 

Hospital de Amor (HA) 

 

O Conselho de Pós-Graduação (CPG) do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hospital de 

Câncer de Barretos (HCB) – Hospital de Amor, torna público que, a partir das 8 horas (horário de 

Brasília) do dia 04 de janeiro de 2021 até as 12 horas do dia 30 de dezembro de 2021 estarão 

abertas as inscrições para o exame de seleção de candidato a ALUNO REGULAR para 

MESTRADO, DOUTORADO e DOUTORADO DIRETO do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU EM ONCOLOGIA, em fluxo contínuo para o ano de 2021. 

 

1. LINHAS DE PESQUISA QUE OFERECERÃO VAGAS:  

a) Oncologia Molecular e Patologia Tumoral;  

b) Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida;  

c) Epidemiologia e Prevenção em Câncer; 

d) Oncologia Clínica e Cirúrgica; 

 

2. ORIENTADORES DO PROGRAMA: 

 

ORIENTADORES  E-MAIL LINHA DE PESQUISA 

Adhemar Longatto Filho longatto@med.uminho.pt Epidemiologia e Molecular em Oncologia 

Adriane Feijó Evangelista Lazarini adriane.feijo@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Alexandre Arthur Jacinto jacintoaa@gmail.com Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Ana Carolina de Carvalho Peters anacarol.oak@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Bianca Sakamoto Ribeiro Paiva bsrpaiva@gmail.com Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida 

Carlos Eduardo Paiva caredupai@gmail.com Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida 

Céline Marques Pinheiro celinepinheiro@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Cristiano de Pádua Souza crispadua10@gmail.com Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Cristovam Scapulatempo Neto cristovamscapula@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Denise Peixoto Guimarães guimaraes.dp@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Edenir Inêz Palmero edenirip@yahoo.com.br Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Eliney Ferreira Faria elineyferreirafaria@yahoo.com.br Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Fabiana de Lima Vazquez fabilivazquez@gmail.com Epidemiologia e Molecular em Oncologia 

Flávia de Lima Osório flaliosorio@gmail.com Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida 

Flavio Mavignier Cárcano carcano.fm@gmail.com Oncologia Clínica e Cirúrgica 
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Henrique Cesar Santejo Silveira henriquecssilveira@gmail.com Epidemiologia e Molecular em Oncologia 

João Manoel Silva joao.s@globo.com Oncologia Clínica e Cirúrgica 

José Humberto T. G. Fregnani jose.fregnani@accamargo.org.br Epidemiologia e Molecular em Oncologia 

Lidia Maria Rebolho Batista da Silva lirebolho@hotmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Leticia Ferro Leal leticiaferro@hotmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Luiz Fernando Lopes lf.lopes@yahoo.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Márcia Maria Chiquitelli M. Silveira mmcmsilveira@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Mariana Tomazini Pinto marianatomazini@yahoo.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Matias Eliseo Melendez melendezmatias@yahoo.com.ar Epidemiologia e Molecular em Oncologia 

Raphael Leonardo Cunha de Araújo raphaelcaraujo@yahoo.com.br Oncologia Clínica e Cirúrgica 

René Aloisio da Costa Vieira reneacv@terra.com.br Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Ricardo dos Reis drricardoreis@gmail.com Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Ricardo Gama ricardorgama@yahoo.com.br Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Rozany Mucha Dufloth rozany.dufloth@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Rui Manuel Vieira Reis ruireis.hcb@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Vinicius de Lima Vazquez viniciusvazquez@gmail.com Oncologia Clínica e Cirúrgica 

Vinicius Duval da Silva vds.hcb@vdspathology.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

Viviane Aline Saito vivianeaos@gmail.com Oncologia Molecular e Patologia Tumoral 

 

3. VAGAS PARA MESTRADO E DOUTORADO: 30 (anuais). 

 

4. INSCRIÇÕES: 

4.1 Este programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde com área de concentração em 

Oncologia não cobrará taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade, tratando-se de um curso 

gratuito; 

 

4.2 Aos candidatos de nacionalidade estrangeira cuja língua materna não seja a língua 

portuguesa, residentes no Brasil, é necessária a apresentação do Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa (Celpe-Bras) obtido nos últimos 3 (três) anos; Pontuação Mínima: 2 

(dois), classificado no nível Intermediário. 
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4.3 Os projetos de pesquisa que dispuserem da técnica de imunoistoquimica/TMA deverão 

preencher o formulário específico junto deste Edital para validação de sua inscrição;  

 

4.4 Os documentos para a inscrição devem ser encaminhados até às 23h59min do dia 30 de 

dezembro de 2021 por e-mail para o endereço: (supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br); 

 
4.5 O candidato receberá a resposta da regularidade de sua inscrição por e-mail em até 2 (dois) 

dias úteis a partir da data de envio da documentação;  

 
4.6 Participarão da seleção somente os candidatos cuja inscrição for deferida pelo Conselho de 

Pós-graduação e a ausência de quaisquer documentos solicitados neste edital implicará na 

desclassificação imediata do candidato; 

 
4.7 A inscrição do candidato a vaga no Curso de Pós-Graduação será efetuada mediante a 

apresentação de cópia dos seguintes documentos:  

 
4.8 Os arquivos devem ser escaneados em arquivos separados e identificados. Fotos elaboradas 

por dispositivos móveis não serão aceitas, exceto quando utilizado algum aplicativo de 

scanner digital. 

 

a) Cópia de registro geral de identidade (RG) e/ ou registro nacional de estrangeiro (RNE);  

b) Cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

c) Cópia de certidão de nascimento ou casamento; 

d) Cópia do título de eleitor; 

e) Cópia dos comprovantes de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 

f) Cópia de documento militar que comprove estar em dia com as obrigações militares 

para os participantes do sexo masculino; 

g) Cópia do comprovante de moradia (dentro de 3 meses); 

h) Cópia do Histórico Escolar e Diploma da Graduação;  

i) Especificamente aos candidatos de Doutorado: Cópia do Histórico Escolar e Diploma do 

Mestrado Acadêmico ou Profissionalizante; 

j) Especificamente aos candidatos de Doutorado Direto: Cópia de um artigo original 

completo publicado em revista indexada, Qualis B1 onde o candidato é o primeiro autor. 

k) Arquivo do currículo Lattes atualizado (nos últimos 3 meses);  

l) Declaração de aceite ao Regimento do Programa; (*) 

m) Carta de anuência de orientador cadastrado no Programa; (*) 

n) Ficha de TMA (pesquisa com imuno-histoquimica/TMA), caso se aplique; (*)  

 

 

 

mailto:supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br


 

  

o) Para estrangeiro, apresentar cópia do atestado de proficiência da língua portuguesa 

(Celpe-Bras) com pontuação Mínima: 2 (dois), classificado no nível Intermediário; 

p) Arquivo (formato word/editável) do projeto de pesquisa de acordo com um dos temas 

citados no item 2 deste Edital; 

q) Cópia da carta de aprovação do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Pio XII); 

r) Cópia do certificado de aprovação em exame de proficiência em língua inglesa em algum 

dos seguintes programas:  

 

 TEAP (Test of English for Academic and Professional purposes), obtidos nos últimos 3 

(tres) anos. Classificação: B2, equivalente uma faixa de pontuação compreendida entre 

setenta a oitenta pontos para Mestrado e Doutorado;  

 WAP (Writing for Academic and Professional purposes), obtido nos últimos 3 (três) anos. 

Pontuação mínima: 5 (cinco) pontos para Mestrado e Doutorado; 

 IELTS (International English Language Testing System), obtido nos últimos 3 (três) anos. 

Pontuação mínima: 5 (cinco) pontos para Mestrado e Doutorado; 

 Cambridge FCE ou Cambridge CAE, obtido nos últimos 5 (cinco) anos. Classificação: Near 

fail para Mestrado e Doutorado; 

 TOEFL (Test of English for Foreign Language), obtido nos últimos 3 (três) anos. 

Pontuação mínima: 213 (duzentos e treze) pontos para o Computer-Based-Test ou 550 

(quinhentos e cinquenta) pontos para o Paper-based-test ou 80 (oitenta) pontos para o 

Internet-based-test para Mestrado e Doutorado; 

 MICHIGAN, obtido nos últimos 5 (cinco) anos. Classificação: Pass para Mestrado e 

Doutorado. 

 

(*) Modelo de documento se encontra disponível no site junto ao Edital. 

 

5. EXAME DE SELEÇÃO:  

5.1 Os candidatos inscritos receberão por e-mail pela secretaria as informações sobre como 

ocorrerá o processo seletivo, incluindo data e horário, com pelo menos 10 (dez) dias úteis 

antecedentes. 

 

5.2 Os candidatos inscritos serão selecionados pela Comissão de Pós-Graduação, cumprindo as 

etapas descritas abaixo: 

 

a) Análise da documentação apresentada;  

b) Análise do currículo Lattes;  

c) Apresentação do Projeto de pesquisa em 10 (dez) minutos;  

d) Entrevista;  

e) Prova específica. 

 

 



 

  

5.3 Prova específica: será fornecido ao candidato um artigo em inglês sobre a linha de pesquisa 

pleiteada. O candidato terá 4 (quatro) horas para ler o artigo e preparar uma apresentação 

oral sobre o mesmo com duração de 10 (dez) minutos, utilizando recursos multimídia. 

 

5.4 Para a classificação do candidato a banca avaliadora atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez), 

de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Avaliação do candidato: histórico acadêmico; clareza da apresentação; familiaridade 

com o tema; e apresentação do artigo científico em mídia, com duração de 10 (dez) 

minutos – desempenho do candidato; (peso: 50%). 

b) Apresentação do Projeto (escrito): relevância científica; execução factível e inovação; 

(peso: 25%). 

c) Currículo do Orientador: publicações; orientações e captação de fomento. (peso: 25%).  

 

6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis contando a partir da data 

de realização do exame de seleção.  

 

7 MATRÍCULA:  

7.1 Forma presencial: Os documentos originais listados abaixo deverão ser apresentados para 

efetivação da matrícula em data combinada com a secretaria. Contato para agendamento 

da matrícula deve ser feito pelo endereço eletrônico 

(supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br).  

 

7.2 Forma remota: As cópias autenticadas dos mesmos documentos listados deverão ser 

encaminhadas pelo correio para o endereço abaixo. As folhas não devem conter grampos, 

rasuras ou estarem encadernadas, apenas soltas e organizadas dentro de um envelope ou 

plástico. A secretaria confirmará por e-mail em até 2 (dois) dias úteis sobre o recebimento 

e conferência da documentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aos cuidados do setor de Pós-graduação 
Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP 

Hospital de Amor 
Rua Antenor Duarte Vilela, 1331, B. Dr. Paulo Prata 

CEP: 14.784-400, Barretos, SP. 
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a) Registro geral de identidade (RG) e/ ou registro nacional de estrangeiro (RNE);  

b) Cadastro de pessoa física (CPF); 

c) Certidão de nascimento ou casamento; 

d) Título de eleitor; 

e) Comprovantes de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 

f) Documento militar que comprove estar em dia com as obrigações militares para os 

participantes do sexo masculino; 

g) Comprovante de moradia (dentro de 3 meses); 

h) Histórico Escolar e Diploma da Graduação; 

i) Especificamente aos alunos de Doutorado: Histórico Escolar e Diploma do Mestrado 

Acadêmico ou Profissionalizante; 

j) Especificamente aos alunos de Doutorado Direto: Arquivo digital de um artigo 

original completo publicado em revista indexada, Qualis B1 onde o candidato é o 

primeiro autor. 

k) Carteira de vacinação atualizada com doses de hepatite B e tétano; 

l) Aos alunos que não possuem vínculo com a Fundação Pio XII: Apólice de seguro de 

vida contra acidentes pessoais (realizado em qualquer agência bancária, casa de 

crédito ou via internet), com mesma vigência do curso; 

m) Termo de compromisso; (**) 

n) Termo de confidencialidade; (**) 

o) Fornecer 1 foto física, tamanho 3x4 para confecção do crachá de identificação; 

p) Carta de aprovação do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Pio XII); 

q) Certificado de aprovação em exame de proficiência em língua inglesa; 

r) Aos alunos que não possuem vínculo com a Fundação Pio XII: Informar o número do 

cartão SUS, caso tenham interesse em obter o convênio médico gratuito da 

instituição (Fundação Pio XII);  

 

(**) Os termos serão encaminhados por e-mail pela secretaria no mesmo e-mail sobre o 

recebimento e conferência dos documentos que foram postados.  

 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidos pelo endereço 

eletrônico (supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br) 

 

  Barretos, 22 de dezembro de 2020. 

____________________________ 
Prof. Dr. Ricardo dos Reis 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP  

Hospital de Amor 
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