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EDITAL N.008/2021 – IEP/HCB (PÓS-GRADUAÇÃO) 

Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) 

Hospital de Amor (HA) 

 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Encontra-se aberto edital para contratação de 1 (uma) vaga com bolsa de pós-doutorado 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 

Vaga: 

01 (uma) Vaga com Bolsa Institucional (IEP): 

 

- Pós-Doutorado (Unidade de Barretos) para execução de 

atividades no Instituto de Química de São Carlos da 

Universidade de São Paulo.  

 

Valor da bolsa: R$ 7.174,80 (valor líquido) 

Período de inscrição: De 5/03/2021 a 11/6/2021  

Entrevistas: Entre 15/6/2021 a 18/06/2021 (*) 

Resultado:  21/6/2021 

Período de matricula: 22/6/2021 e 30/6/2021 

Período de vigência da bolsa: 18 meses (com possibilidade de extensão)  

Implementação da bolsa: 01/7/2021  

Inscrição: 
Enviar o currículo 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 – DA VAGA:  

Os candidatos interessados na vaga devem possuir formação em Biomedicina, Farmácia, Biologia, 

Quimica e áreas afins. Os candidatos devem possuir doutorado e grande experiência em cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS), GC-MS e espectrometria de massas de alta 

resolução, além de sólidos conhecimentos no preparo de amostras de fluidos biológicos e validação de 

métodos analíticos. É desejável ter experiência em análise de princípios ativos, fármacos ou toxicantes e 

seus metabólitos em material biológico (soro, plasma e urina); bem como candidatos com alguma 

experiência em metabolomics / exposomics. Os candidatos devem ser pró-ativos, criativos e trabalhar 

de forma harmoniosa em equipe Inter- e multidisciplinar. Os candidatos devem preferencialmente ter 

disponibilidade para viagens. 

O candidato selecionado desenvolverá suas atividades junto ao grupo de pesquisa do Prof. Dr. Álvaro 

José dos Santos Neto do Instituto de Química de São Carlos (IQSC), da Universidade de São Paulo (USP) / 

Laboratório de Cromatografia (CROMA). 

 
2.1 Resumo dos Critérios de Elegibilidade: 

- Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES 

e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser 

analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

– Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com 

histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto 

e/ou prêmios de mérito acadêmico;  

– O candidato pode se inscrever sendo brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto 

temporário, sem vínculo empregatício;  

 

3 – ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os critérios de seleção dos candidatos são: i) currículo do candidato (50%); ii) entrevista e conhecimento 

da temática do projeto; avaliação das cartas de recomendação apresentadas na inscrição (50%). 

A bolsa será atribuída ao candidato que atingir maior pontuação. 
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4 – DA INSCRIÇÃO 

Os candidatos interessados devem encaminhar a documentação até às 23h59min de 11 de junho de 

2021  para o endereço eletrônico (supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br) e 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 assim como a informação sobre a data e horário da entrevista. 

 

4.1 Documentos: 

a) Ficha de Inscrição com foto 3 x 4 inserida digitalmente na ficha (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), caso não conste no documento do RG; 

d) Cópia da 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; 

f) Cópia do título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 

g) Arquivo digital do currículo Lattes em PDF (atualizado nos últimos 3 meses); 

h) Cópia do diploma e Histórico do curso de Doutorado, reconhecido – CAPES;  

i) Encaminhar 2 (duas) cartas de recomendações (sem modelo padrão); 

 

5 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo será divulgado via e-mail e estará disponível no endereço eletrônico  

https://www.hospitaldeamor.com.br para consulta no dia 21 de junho de 2021.   

 

6 – MATRÍCULA 

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

efetivação da matrícula em data e hora combinadas com a secretaria. Contato para 

agendamento da matrícula deve ser feito pelo endereço eletrônico 

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

 

6.2 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.  
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6.3 Documentos originais ou autenticados: 

 

a) Histórico e Diploma da Graduação; 
b) Histórico e Diploma do Doutorado; 
c) Registro geral de identidade (RG) e/ou registro nacional de estrangeiro (RNE); 

d) Cadastro de pessoa física (CPF), caso não conste já no RG; 

e) Certidão de nascimento ou casamento; 

 

6.4 Documentos que podem ser digitalizados e encaminhados por e-mail 

(supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br) ou fisicamente por cópias simples, desde que estejam 

com boa resolução de imagem: 

 

f) Cópia simples da carteira de trabalho inteira 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; 

g) Cópia simples do cartão cidadão com número do PIS/PASEP/ NIT ou número gerado online 
(arquivo em PDF); 

h) Cópia simples da carteira de vacinação atualizada com doses de hepatite B e tétano; 
i) Arquivo original em PDF ou cópia simples da apólice de seguro 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 (3/5/2021 a 31/10/2022); 

j) Cópia simples de comprovante de moradia (dos últimos 3 meses); 

k) Termo de confidencialidade (o documento será disponibilizado no ato da matrícula); 

 

 

 

 

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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l) 1 foto, tamanho 3x4 (física ou arquivo digital) para confecção do crachá de identificação; 

m) Informações de conta bancária de Agências Bradesco. A conta deve ser corrente exclusivamente 

do Banco Bradesco e não pode ser conjugada.  

 

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

eletrônico henriquecssilveira@gmail.com 

 

 

 

 

 

Barretos, 25 de maio de 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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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