
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PIC) 2º SEMESTRE DE 2019 

A Profa. Dra. Cristiane Valéria da Silva, vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Extensão 

(NUPE) da Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME/FUNJOBE), torna público este 

edital referente à seleção de acadêmicos do Curso de Medicina desta faculdade para 

participação no Programa de Iniciação Científica (PIC), como bolsistas, no projeto: 

“Formação em Medicina: habilidades e sensibilidades para uma atuação reflexiva, crítica 

e humanística” 

 

1. DO OBJETIVO 

Este Edital visa promover a participação de acadêmicos do Curso de Medicina da 

FAME/FUNJOBE em atividades pertinentes à pesquisa, que promovam aprendizagem, 

produção do conhecimento, ampliação e transmissão do saber. 

2. DA NATUREZA 

2.1. O presente Edital concederá 01 (uma) bolsa de iniciação científica, pelo período de 

10 (dez) meses não renováveis, com previsão de início para agosto de 2019. 

2.2. As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão orientadas pela docente 

Profa. Dra. Cristiane Valéria da Silva. 

3. DA BOLSA 

3.1. Os bolsistas selecionados terão direito a uma bolsa mensal no valor e na forma de 

pagamento estabelecidos pela faculdade, para a realização das atividades vinculadas ao 

projeto de pesquisa. 

3.2. A concessão da bolsa não gerará vínculo empregatício entre o(a) bolsista e a entidade 

concedente. 

4. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. O(a) candidato(a) à bolsa deve atender aos seguintes requisitos: 

4.1.1. Estar regularmente matriculado(a) no Curso de Medicina da FAME/FUNJOBE, 

referido no item 1 deste Edital; 

4.1.2. Estar cursando do TERCEIRO ao SÉTIMO períodos do Curso de Medicina 

da FAME/FUNJOB;  

4.1.3. Cumprir a carga horária de 12 (doze) horas semanais dedicadas às atividades 

vinculadas ao projeto de pesquisa; 

4.1.4. Não ter vínculo empregatício, nem ser beneficiado(a) por outra bolsa durante a 

vigência da pesquisa; 

4.1.5. Não ter participado anteriormente do Programa de Iniciação Científica (PIC) da 

FAME/FUNJOBE; 



 

4.1.6. É importante que o discente tenha conhecimento básico em inglês e espanhol 

(leitura), Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint; 

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1. Período de inscrição: 10 a 14 de junho de 2019. 

5.2. As inscrições serão realizadas através da entrega dos documentos no Núcleo de 

Pesquisa e Extensão (NUPE) da FAME, para a secretária Valéria, de segunda-feira à 

quarta-feira, das 8h às 17h (os documentos não serão recebidos fora do horário 

estabelecido). 

5.3. Os documentos a serem entregues, em envelope devidamente lacrado, são: 

a) Formulário de inscrição preenchido (ver ANEXO I deste Edital); 

b) Texto dissertativo, teoricamente fundamentado, sobre o tema do projeto de pesquisa 

(ver ANEXO II deste Edital); 

c) Cópia dos documentos: 

1- Comprovante da última matrícula, assinado pela instituição; 

2- Cópia do Histórico Escolar atualizado e 

3- Currículo Lattes atualizado e comprovantes das informações constantes no currículo. 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1. O resultado da homologação das inscrições será divulgado pela orientadora do 

projeto de pesquisa até o dia 14 de junho de 2019, no site do Núcleo de Pesquisa e 

Extensão (NUPE) da FAME/FUNJOBE. 

6.2. As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas no processo de 

homologação. 

7. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS 

VAGAS 

7.1. Todas as etapas do processo seletivo poderão ser acompanhadas pelo site do Núcleo 

de Pesquisa e Extensão (NUPE) da FAME/FUNJOB, através do link: 

http://www.funjob.edu.br/index.php?id=36 

7.2. A seleção constará de três etapas, uma eliminatória e duas classificatórias.  

Fase/Etapa Nota de corte  Pontuação 

máxima 

Texto dissertativo [eliminatória] 7 10,0 

Análise de currículo [classificatória] - 5,0 

Entrevista [classificatória] - 5,0 

TOTAL 20,0 



 

 

a) a primeira etapa consistirá na análise de um texto dissertativo, teoricamente 

fundamentado, sobre o tema do projeto de pesquisa. O texto deverá ser entregue no ato 

da inscrição. Será atribuída uma nota de 0 a 10. O candidato que atingir a nota 7 será 

aprovado para as etapas subsequentes. (Ver ANEXO II deste edital) 

b) a segunda etapa, classificatória, consistirá na análise do Currículo Lattes do(a) 

candidato(a); 

c) a terceira etapa, classificatória, constará de entrevista realizada pela docente 

responsável pelo projeto. 

7.3. A pontuação da Prova de Títulos e os critérios de análise de cada quesito estão 

apresentados na Tabela 2. 

Item Pontuação 

por item 

Pontuação 

máxima 

Participação em eventos científicos, ligas 

acadêmicas e órgãos de representação estudantil 

0,2 1,0 

Apresentação de trabalhos científicos e publicação 

de resumo em anais de eventos 

0,2 1,0 

Artigos e capítulos de livro publicados 0,2 1,0 

Estágios, monitorias e extensão 0,5 2,0 

TOTAL 5,0 

Tabela 2 – Pontuação do currículo 

7.6. Em caso de empate, será utilizado o critério de avaliação da primeira etapa. Caso o 

empate persista, será selecionado(a) o(a) candidato(a) que apresentar a maior pontuação 

na Prova de Títulos, conforme estabelecido na Tabela 2, referida no item 7.3 deste edital. 

7.7. Os locais e horários de provas e entrevista serão divulgados no site do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão (NUPE) da FAME/FUNJOBE.  

7.8. O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 25 de junho de 2019. 

8. DO CRONOGRAMA 

“Formação em Medicina: habilidades e sensibilidades para uma atuação reflexiva, crítica 

e humanística” 

Divulgação do Projeto de Pesquisa: 06 de junho de 2019 

Divulgação do Edital: 06 de junho de 2019 

Inscrições: 10 a 14 de junho de 2019 - 8h a 17h 

Homologação das inscrições: 14 de junho de 2019 

Divulgação do resultado parcial: 17 de junho de 2019 

Entrevista: 18 de junho de 2019 



 

Divulgação do resultado final: 25 de junho de 2019 

Início da pesquisa previsto para: Agosto de 2019  

9. CANCELAMENTO DA BOLSA 

9.1. A concessão da bolsa será cancelada quando: 

9.1.1. O(a) bolsista não apresentar as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento 

do plano de trabalho, a critério da orientadora do projeto, devidamente justificado. 

9.1.2. A pedido da orientadora do projeto, se necessitar que o bolsista seja substituído a 

qualquer tempo, por desempenho insuficiente ou por outros fatores julgados pertinentes, 

devidamente justificados. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas para o processo 

seletivo e conhecimento do Regimento do PIC da FAME/FUNJOB; 

10.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de 

todos os atos referentes a este processo seletivo; 

10.3. A qualquer tempo, a Comissão de Seleção poderá solicitar outros documentos que 

julgar necessários; 

10.4. A falta de quaisquer documentos exigidos no item 5.3 deste Edital ou a ocorrência 

de falsidade nas declarações apresentadas, bem como o descumprimento de qualquer ato 

exigido durante o processo seletivo, apurado durante ou após a seleção, implicará no 

cancelamento da inscrição do candidato ou desligamento imediato do(a) bolsista, não 

excluindo os efeitos legais e penalidades previstas na legislação brasileira. 

10.5. Casos omissos a este Edital serão julgados pela orientadora do projeto.  

 

 

Barbacena, 05 de junho de 2019 

Profa. Dra. Cristiane Valéria da Silva 

Coordenadora do Projeto 

  



 

ANEXO I 

Formulário de Inscrição 

 

Nome: 

 

Período: 

 

Número da matrícula: 

 

E-mail: 

 

Telefone de contato: 

 

Disponibilidade de horário: 

 

 

Assinatura: 

  



 

ANEXO II 

Formação em Medicina: habilidades e sensibilidades para uma atuação reflexiva, 

crítica e humanística 

Profa. Dra. Cristiane Valéria da Silva 

+55 32 991385835 

cris.valeria.silva@gmail.com 

Questão norteadora para o texto dissertativo: 

 

A graduação em medicina deve contemplar, além das habilidades técnicas 

imprescindíveis à atuação do médico, uma formação humanística que perpasse o 

conhecimento sobre os processos biopsicossociais que determinam a dinâmica saúde 

doença. É necessária a estimulação do estudante de medicina seja para que este 

desenvolva uma postura crítica e reflexiva.  

Partindo dos pressupostos presentes no artigo terceiro das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de medicina (abaixo), elabore um texto dissertativo sobre o 

papel da educação estética, do contato com o conhecimento advindo da arte, para a 

formação do estudante de medicina e sua futura prática profissional. 

Art. 3º O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, 

reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à 

saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e 

compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde 

integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, 

a determinação social do processo de saúde e doença. (BRASIL, 2014) 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Capacidade argumentativa [coerência, coesão, fundamentação, clareza na escrita]: 3 pts.  

Fundamentação teórica e entendimento sobre o tema: 3 pts. 

Articulação das referências e reflexão crítica: 4 pts. 

 

Máximo 03 páginas. Fonte Time new roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, margens 

2,5cm. 

Valor desta avaliação: 10 pts.  

Será aprovado o candidato que atingir 7 pts. 

Se houver a constatação de plágio, será zerada a pontuação. 
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