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EDITAL nº 01/2022 
 

Edital de Seleção de Bolsista do 1º Programa de Iniciação 
Científica - PIC HE-UFPEL/EBSERH 

 

A Coordenação do PROJETO DE PESQUISA PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES E O AMBIENTE HOSPITALAR, torna público que estão abertas 
inscrições para seleção de 01 (UM) bolsista no âmbito do Programa de Iniciação Científica do 
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/EBSERH, nos termos do Boletim de 
Serviço nº483, 03 de março de 2022. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 
a) Selecionar bolsista para Projetos de Pesquisa, visando a concessão de bolsas de 

Iniciação Científica (IC) para alunos de graduação da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) consolidando o PIC HE-UFPEL/EBSERH e fortalecendo a metodologia 
científica na busca de soluções de problemas enfrentados no cotidiano do HE-
UFPEL/EBSERH, contribuindo, assim, para sua melhoria.  

b) Estimular o desenvolvimento pessoal, profissional e o pensamento crítico do aluno, que 
será orientado por um pesquisador experiente e atuante em sua área do conhecimento, 
sob as condições criadas pelo confronto direto com os problemas práticos da pesquisa 
em saúde. 

c) Promover o contato de estudantes de graduação da UFPel com técnicas e métodos 
científicos aplicados à área da saúde. 

d) Contribuir para a formação científica de recursos humanos para atuação na área de 
saúde, visando ampliar a empregabilidade no cenário profissional atual e futuro. 

e) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa científica na área de 
saúde. 

f) Contribuir para despertar interesse em carreiras científicas e no ingresso futuro em 
programas de pós-graduação. O processo seletivo deverá contemplar, exclusivamente, 
projetos de pesquisa a serem executados pelos bolsistas no âmbito do HE-
UFPEL/EBSERH, da Rede EBSERH. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Podem candidatar-se nesse edital alunos que atendam os seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel; 
b) Não ter vínculo empregatício; 
c) Ter disponibilidade para dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
d) Comprometer-se a apresentar os resultados da pesquisa em evento anual de 

Iniciação Científica organizado pelo HE-UFPEL/EBSERH.  
 

3. DO NÚMERO E MODALIDADE DE BOLSA 

As bolsas serão concedidas por um período de 12(doze) meses e serão repassadas do CNPq 
diretamente ao bolsista.  

Todas as bolsas terão o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que poderá ser 
reajustado de acordo com as definições das agências financiadoras. 

A concessão das bolsas de IC será implementada em conformidade com o que dispõe o Anexo 
III da RN 017/2006, alterada pela RN 042/2013, do CNPq. 

 

4.  DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada através do envio de Formulário Google Forms no seguinte link: 
https://forms.gle/nvdadcb9qXzyVoau7 

Observar o recebimento da confirmação de inscrição pelo whattsapp disponibilizado no 
formulário de inscrição.  

O período para inscrição será de 20 a 25/04/2022. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

O processo de seleção dos candidatos ocorrerá na ESEF, no dia 25/04/2022, as 17:00h.  

Os candidatos serão avaliados pela Coordenadora do Projeto. 

Como critérios de avaliação serão considerados: dispor de habilidades sociais e de 
comunicação para lidar com público; dispor de conhecimentos técnicos necessários para 
a realização das atividades a serem desenvolvidas; saber trabalhar em equipe; ter 
disponibilidade horária para dedicação ao projeto; ter motivação intrínseca para 
participar como bolsista do projeto.  
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6. DA AVALIAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Os candidatos serão avaliados através de entrevista. 

Será utilizado, como critério de desempate, maior disponibilidade de horários concentrados em 
dias da semana alternados; maior tempo de experiência em atividades específicas ao projeto; 
maior tempo de experiência em atividades similares ao projeto; período disponível para 
formatura igual ou superior a um ano. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

A divulgação do resultado ocorrerá em 26/04/2022 mediante e-mail a todos(as) inscritos(as). 

  

8. DA EFETIVAÇÃO DOS BOLSISTAS 

Em caso de classificação para a bolsa, após o resultado da seleção, serão exigidos os seguintes 
documentos a serem entregues até dia 28/04/2022 impreterivelmente, sob pena de perda da 
vaga: 

a) Histórico Escolar atualizado; 
b) Comprovante de matrícula atualizado; 
c) Fotocópia da Carteira de Identidade; 
d) Fotocópia do CPF; 
e) Comprovante de residência (apenas água, energia ou telefone fixo). Se o comprovante 

estiver em nome do responsável legal, apresentar comprovação; 
f) Dados bancários: conta corrente no Banco do Brasil individual (vedada a utilização de 

conta poupança ou de conta conjunta de qualquer natureza);  
g) Termo de Compromisso e Responsabilidade do Bolsista, impresso, preenchido e 

assinado por ele, sendo vedado o preenchimento manuscrito. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos por Comissão específica designada pelo 
coordenador da proposta. 

 
Pelotas, 20 de abril de 2022. 

 
Fernanda de Souza Teixeira 

Coordenadora do Projeto 


