EDITAL N.013/2021 – IEP/HCB (PÓS-GRADUAÇÃO)
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP)
Hospital de Amor (HA)
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
O IEP do Hospital de Câncer de Barretos torna público o presente Edital para processo seletivo de
Projetos de Pesquisa com fomento IEP a serem desenvolvidos na Fundação Pio XII.
1.1 – Dados das Bolsas e Cronograma
Auxílios

03 (três)
R$ 40.000,00 (área clínica)

Valor das bolsas

R$ 40.000,00 (área básica/translacional)
R$ 40.000,00 (colaboração internacional)

Período de Inscrição

De 03 de maio a 15 de junho de 2021
Enviar para: supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br

Avaliação das propostas

De 21 de junho a 02 de julho de 2021

Resultado da Seleção

06 de julho de 2021

Período de vigência

24 meses
(06 de julho de 2021 a 30 de junho de 2023)

1.2 – Das condições dos Coordenadores de Projeto de Pesquisa:
Podem concorrer pesquisadores doutorados vinculados ao Hospital de Amor de Barretos. Ficam
excluídos os pesquisadores com Bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq, e pesquisadores que
ganharam o edital do ano anterior.
1.3 - Das condições do Projeto:
O projeto apresentado deve ter no máximo 15 páginas, estruturado em: título; equipe (com link do
currículo lattes ou mini-cv para membro estrangeiro); resumo; introdução; objetivos; material e
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métodos; orçamento; considerações éticas; cronograma; e referências. Os projetos podem ser da área
clínica ou básica/translacional.
As despesas elegíveis no projeto seguirão as regras existentes para o PAIP (para tanto, consulte
regulamento específico). Poder-se-á incluir no orçamento do projeto de pesquisa verba para Bolsa de
Iniciação Científica e Treinamento Técnico para auxílio na execução do projeto. No término da
vigência do projeto é necessário envio de relatório científico final.
1.4 - Das condições da seleção das Propostas:
As propostas escritas serão avaliadas por um júri a ser designado pela diretoria do IEP. As propostas
serão consideradas aprovadas/reprovadas, e nas aprovadas, a melhor avaliada em cada área será
contemplada. Serão considerados os seguintes critérios de avaliação da proposta: importância para o
crescimento da instituição, pertinência do tema; exequibilidade; e equipe.
2 – Documentos necessários:
a) Projeto de pesquisa.
b) Formulário de inscrição (modelo disponibilizado junto ao edital).
3 – Inscrição:
O projeto e a ficha de inscrição deverão ser entregues na secretaria da Pós-graduação do Hospital de
Câncer

de

Barretos,

ou

enviados

por

e-mail

para

o

seguinte

endereço:

supervisor.pos@hcancerbarretos.com.br
Barretos, 03 de maio de 2021.

Dra. Marcia Marques Silveira
Coordenadora do Comitê de Bolsas e Pesquisa – CBP
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP)
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