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EDITAL N. 007/2022 – 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 de bolsa de treinamento técnico III (TT-III) 

do Auxílio Jovem Pesquisador FAPESP 2019/07111-9 “Inibidores de checkpoint imunológico: 

imunofenotipagem e desfecho clínico para predição de resposta no Hospital de Câncer de Barretos”, 

sob a coordenação da Profa. Dra. Lidia Maria Rebolho Batista Arantes.  

 

1.1 Dados do Edital e Cronograma 

Vaga: 01 (uma) Vaga de Bolsa Treinamento Técnico III (TT-III) FAPESP 

Valor da bolsa: R$ 1.412,80  

Período de inscrição: 07/03/2022 a 11/03/2022 

Entrevistas: 14/03/2022 a 18/03/2022 (*) 

Resultado:  21/03/2022 

Período de matricula: 22/03/2022 a 25/03/2022 

Período de vigência da bolsa: 12 meses (com possibilidade de extensão para mais 12 meses)  

Implementação da bolsa: 01/04/2022  

Inscrição: 
Enviar o currículo para o endereço eletrônico: 

lidia.arantes@hospitaldeamor.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 Biologia, Biotecnologia, Biomedicina, 

Farmácia, e áreas afins. O bolsista de treinamento técnico nível TT3 é necessário para integrar à equipe 

um membro que auxiliará no processamento das amostras biológicas, como por exemplo, o isolamento 

de células mononucleares do sangue periférico (PBMC), além de soro e plasma, e de linfócitos 

infiltrantes do tumor (TIL). Uma vez que o processamento de tais amostras ocorre logo após sua coleta, 

o responsável pelo processamento precisa estar disponível o tempo todo aguardando e coordenando a 

coleta e/ou a chegada do material para processamento. Este bolsista será treinado também para 

citometria de fluxo, levantamento de banco de dados e análise dos resultados.  

 
2.1 Resumo dos Critérios de Elegibilidade: 

– 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 (50%). 

A bolsa será atribuída ao candidato que atingir maior pontuação. 

 

4 – DA INSCRIÇÃO 

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

2022  para o endereço eletrônico (lidia.arantes@hospitaldeamor.com.br) e receberá a resposta da 

regularidade de sua inscrição por e-mail em até 7 (sete) 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) Arquivo digital do currículo Lattes em PDF (atualizado nos últimos 3 meses); 

b) Encaminhar 1 (uma) carta de recomendação (sem modelo padrão); 
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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 a partir do dia 21/03/2022.   

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Documentos originais ou autenticados: 

c) Ficha de Inscrição com foto 3 x 4 inserida digitalmente na ficha (ficha disponível junto ao Edital); 

d) Registro geral de identidade (RG) e/ou registro nacional de estrangeiro (RNE); 

e) Cadastro de pessoa física (CPF), caso não conste no documento do RG; 

f) Certidão de nascimento ou casamento; 

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

do sexo masculino; 

h) Diploma da Graduação; 

i) Histórico da Graduação;  

 

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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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: 

 

a) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 

b) Carteira de Trabalho: cópia de todas as páginas da carteira de trabalho ou declaração de que não 
possui vínculo empregatício; 

c) Carteira de vacinação atualizada com doses de hepatite B e tétano; 
d) 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), com mesmo período 

da vigência da bolsa;  

e) Comprovante de moradia (dos últimos 3 meses); 

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

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

 

 

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

eletrônico lidia.arantes@hospitaldeamor.com.br 

 

 

 

Barretos, 07 de março de 2022. 

 

  

 

 

 

 

______________________________________ 
Profa. Dra. Lidia Maria Rebolho Batista Arantes 

Coordenadora do Projeto 
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP 

Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos 
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