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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

FAME/FUNJOB - 2020 

 

O professor Dr. Jonatan Marques Campos, vinculado ao Núcleo de Pesquisa da 

Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME/FUNJOB), torna público este edital 

referente à seleção de estudantes de graduação desta faculdade para bolsas de iniciação 

científica no projeto: “Avaliação do conhecimento populacional sobre os métodos 

de controle e prevenção do vetor Aedes aegypti e suas doenças associadas”.  

 

1. DO OBJETIVO  

Este Edital visa oportunizar a participação de discentes da graduação do Curso de 

Medicina da FAME/FUNJOBE, favorecendo o envolvimento do aluno em atividades de 

pesquisa que possibilitem a experiência e o aprendizado. 

2. DA NATUREZA  

2.1 O presente edital concederá 2 (duas) bolsas de iniciação científica, pelo período de 

10 (dez) meses, não renovável, com previsão de início para fevereiro de 2020.  

2.2 As atividades a serem desenvolvidas pelos (as) bolsistas serão orientadas pelo docente 

orientador Dr. Jonatan Marques Campos e pela docente coorientadora Dra. Dulcilene 

Mayrink de Oliveira. 

3. DA BOLSA  

3.1 Os (as) bolsistas selecionados (as) terão direito a uma bolsa mensal no valor e forma 

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

projeto.  

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 graduação referido no item 1; 

4.1.2 Cursar o 1º, 2°, 3°, 4° ou 5° período do curso; 
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4.1.3 Cumprir a carga horária de 12 (doze) horas semanais  

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

vigência do estágio;  

4.1.5 Não ter participado do Programa de Iniciação Científica anteriormente; 

4.1.6 É importante que o discente tenha conhecimento básico em Word e Excel.  

4.1.7 É importante que o discente tenha disponibilidade de horário para trabalho em 

campo, uma vez que serão coletadas amostras em diferentes localidade do município de 

Barbacena-MG.  

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

5.1 Período de inscrição: 28 de outubro a 04 de novembro de 2019.  

5.2 As inscrições serão realizadas através da entrega, dos documentos listados abaixo, no 

Núcleo de Pesquisa da FAME, para secretária Valéria, de segunda-feira à sexta-feira, das 

8:00h às 17:00h. 

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

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

b) Cópia dos seguintes documentos:  

1. Comprovante de matrícula referente ao semestre 2019-2;  

2. Currículo lattes atualizado e cópia simples dos comprovantes das 

informações constantes no currículo; 

2.1 Itens avaliados no currículo lattes: 

Seção Conteúdo *Valor 

máximo 

1 Formação acadêmica e titulação   1,0 

2 Formação complementar (cursos na área de saúde) 1,0 

3 Organização de eventos científicos/ participação em mesas redondas ou em 

ligas acadêmicas 
1,0 

4 Monitorias / iniciação científica / estágios de pesquisa  1,0 

5 Apresentações de trabalhos científicos (congressos etc...), publicações 

científicas (artigos, capítulos etc...)  
1,0 

*Serão concedidos 0,2 pontos para cada item no currículo até o valor máximo de 1,0 ponto para cada seção. 
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6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

6.1 O resultado da homologação das inscrições será divulgado pela coordenação do 

projeto até o dia 06/11/2019.  

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 A seleção constará de uma etapa eliminatória e duas etapas classificatórias:  

a) a primeira etapa, eliminatória, constará de uma prova, valor 20 pontos, sobre o 

conteúdo constante no Anexo II deste edital e terá peso 2; 

b) a segunda etapa, classificatória, constará da análise da documentação e currículo 

lattes, e terá peso 1, valor 5 pontos. 

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

responsável pelo projeto, e terá peso 1, valor 5 pontos.  

7.2 A prova acontecerá no dia 08/11/2019 e a lista com a classificação geral, para a 

primeira e segunda etapa, sairá no dia 11/11/2019. Somente os 4 primeiros colocados 

serão convocados para a entrevista que ocorrerá no dia 20/11/2019. 

7.3 O não comparecimento na data e horário determinado para a prova e entrevista 

implicará em eliminação do (a) candidato (a), bem como a obtenção de rendimento 

menor que 70 % na prova.  

7.4 Em caso de empate será utilizado os critérios de maior nota na prova seguido da 

avaliação curricular. Caso o empate persista, será selecionado (a) o (a) candidato (a) 

que tiver no período mais avançado do curso de medicina.  

8. DO CRONOGRAMA  

Divulgação do Edital: 25 de outubro de 2019.  

Inscrições: 28 de outubro a 04 de novembro de 2019 

Homologação das inscrições: 06/11/2019. 

Provas: 08/11/2019 - 11:00 às 12:00 horas (local a confirmar na portaria da FAME) 

Resultado da Prova e Análise do currículo: 11/11/2019. 
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Entrevistas: 20/11/2019. 

Divulgação do resultado final: 29/11/2019.  

Início provável do Estágio: fevereiro de 2020.  

9. CANCELAMENTO DA BOLSA  

9.1 A concessão da bolsa é cancelada quando:  

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

desenvolvimento do plano de trabalho, a critério do coordenador do projeto, devidamente 

justificado.  

9.1.2 A pedido do coordenador 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 candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo 

e conhecimento do Regimento do PIC da FAME/FUNJOBE;  

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 necessário;  

10.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no item 5 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 bolsista(a), não 

excluindo os efeitos legais e penalidades previstas na legislação brasileira. 

10.5. Casos omissos a este Edital serão julgados pelo coordenador do projeto.  

 

 

Barbacena, 25 de dezembro de 2019. 
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ANEXO I 

Formulário de Inscrição no Programa de Iniciação Científica 

Título do Projeto 

“Avaliação do conhecimento populacional sobre os métodos de controle e 

prevenção do vetor Aedes aegypti e suas doenças associadas.” 

 

Aluno:  

Matrícula:  

Período:  

Telefone de contato:  

Disponibilidade de 

Horário: 

 

 

 

Descreva brevemente a 

razão de seu interesse no 

PIC: 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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ANEXO II 

Programa de Iniciação Científica 

Título do projeto 

“Avaliação do conhecimento populacional sobre os métodos de controle e 

prevenção do vetor Aedes aegypti e suas doenças associadas.” 

 

Bibliografia – Prova Teórica 

 - Os artigos estarão disponíveis para cópia com a funcionária Valéria no casarão 

(NUPE) e deverão ser devolvidos a ela após a cópia dos mesmos 

- Os artigos servirão apenas de base, sendo necessário procurar outras fontes de 

informação. 

- Assuntos relacionados a prova: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Dengue, Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela. 

  

Artigos 

Donalisio MR, F. A., Von Zuben APB (,2017). Arboviroses emergentes no Brasil: desafios para a 
clínica e implicações para a saúde pública. Rev Saúde Pública. 51: 30. 

Lopes N, N. C., Linhares REC (,2014). "Características gerais e epidemiologia dos arbovírus 
emergentes no Brasil." Rev Pan Amaz Saude. 

Weaver, S. C., et al. (2017). "Zika, Chikungunya, and Other Emerging Vector-Borne Viral 
Diseases." Annu Rev Med. 
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