Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Comitê de Bolsas e Pesquisa (CBP)
CHAMADA N.05/2019-IEP/HCB

1 - INFORMAÇÕES GERAIS
O Comitê de Bolsas e Pesquisa convida os orientadores deste Programa de Pós-Graduação da
Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos a apresentar propostas/temas de pesquisa para
Doutorado, de acordo com os seguintes critérios apresentados nesta chamada.
1.1 - Dados do Fomento e Cronograma
Vaga:

01 (uma) Bolsa – Institucional HCB

Período pata envio de tema/proposta:

De 31/05/2019 a 14/06/2019

Período de inscrição:

De 17/06/2019 a 12/07/2019

Processo seletivo:

Entre 17 a 19/07/2019 (*)

Resultado:

24/07/2019

Período de vigência da bolsa:

48 meses

(*) data a ser definida de acordo com o número de candidatos.

2 – REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR
2.2 – Apresentar tema de pesquisa a ser proposto para um período de quarenta e oito meses, até às 17h
do dia 14 de junho de 2019 para a Secretaria de Pós-Graduação do Hospital de Câncer de Barretos (por
e-mail - posgrad@hcancerbarretos.com.br), devendo o conteúdo ser submetido ao Comitê de Bolsas e
Pesquisa (CBP);
2.3 - Possuir título de doutor obtido em instituição reconhecida pela CAPES, produção científica,
tecnológica ou capacidade de orientação e disponibilidade para exercer atividades de pesquisa;
2.4 - Ser docente de Programa de Pós-Graduação do Hospital de Câncer de Barretos;

3 – REQUISITOS DO TEMA DE PESQUISA
3.1 – O tema/proposta de Pesquisa deve apresentar relevância científica, clínica e ou tecnológica e
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viabilidade técnica de execução no período de vigência do Programa de Pós-Graduação.
3.2 – O tema/proposta será oferecido aos candidatos, que posteriormente irão entrar em contato com
os responsáveis para elaboração final do projeto de pesquisa.
3.3 – O tema/proposta deverá estar em consonância com as linhas de pesquisa do programa e
categorizado entre as áreas: i) clínica ou ii) básica/translacional.
3.4 – O projeto apresentado (pelo candidato) deve ter no máximo 20 (vinte) páginas, estruturado em:
título; equipe de pesquisa; resumo; introdução; objetivos; material e métodos; orçamento;
considerações éticas; cronograma e referências bibliográficas.

Barretos, 31 de maio de 2019.

Dra. Márcia Marques Silveira
Comitê de Bolsas e Pesquisa
Instituto de Ensino e Pesquisa
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