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Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) 

Hospital de Câncer de Barretos (HCB) 

EDITAL N.º 01/2019-IEP/HCB/FACISB 

 

O Conselho de Pós-Graduação (CPG) do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hospital de Amor de Barretos 

(HCB) – Fundação PIO XII em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata 

(FACISB), torna público que, a partir das 9 horas (horário de Brasília) do dia 27 de maio até 31 de maio do 

ano de 2019 às 17 horas (horário de Brasília), estarão abertas as inscrições para o exame de seleção de 

candidato a ALUNO REGULAR do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL DE INOVAÇÃO EM 

SAÚDE STRICTO SENSU , do segundo semestre do ano de 2019. 

 

1) LINHAS DE PESQUISA:  

I - Redes em Saúde: Criação, Disseminação e Integração; 

II - Informática e Tecnologia; 

III - Políticas em Saúde Assistencial; 

IV - Prevenção e Políticas de Promoção a Saúde; 

V - Reabilitação, Qualidade de Vida e Medicina Integrativa. 

 

2) VAGAS para Mestrado: 20 (vinte). 

 

3) INSCRIÇÕES: A inscrição do candidato à vaga no Curso de Pós-Graduação será efetuada mediante a 

apresentação de cópia dos seguintes documentos:   

a) Carteira de Identidade (R.N.E., caso estrangeiro);  

b) Cadastro de Pessoa Física;   

c) Documento militar que comprove estar em dia com as obrigações militares;   

d) Certidão de Nascimento ou Casamento;   

e) Comprovante de conclusão de Curso de Graduação;   

f) Histórico Escolar de Curso de Graduação;   

g) Duas fotos tamanho 3x4;  

h) Carta de Anuência do Orientador vinculado a este Programa de Pós-Graduação, caso o candidato 

possua um projeto já vinculado a um orientador;   

i) Declaração de aceite ao Regimento do Programa e das normas do Curso;   

j) Link Currículo Lattes atualizado (mínimo de 3 meses);   
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k) Apresentação de projeto de pesquisa em consonância com as linhas de pesquisa do programa;   

l) Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Pio XII (CEP), caso o estudo 

envolva seres humanos ou da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), caso o estudo envolva 

animais (excepcionalmente, nesse primeiro processo, não exigiremos a aprovação do CEP ou CEUA 

no momento da inscrição, sendo o aluno aprovado, esse terá que apresentar a aprovação no 

período de até 3 meses);  

m) Aos candidatos de nacionalidade estrangeira cuja língua materna não seja a língua portuguesa, 

residentes no Brasil, é necessária a apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa (Celpe-Bras) obtido nos últimos 3 (três) anos. Pontuação Mínima: 2 (dois), classificado no 

nível Intermediário. 

 

Os documentos para a inscrição poderão ser anexados em PDF na página da FACISB ou entregues 

pessoalmente na sala da Pós-Graduação da Faculdade de Medicina Dr. Paulo Prata localizada na Avenida 

Loja Maçônica Renovadora 68, nº 100, Bairro Aeroporto, Barretos/SP. 

 

4) EXAME DE SELEÇÃO:  

Participarão da seleção somente os candidatos cuja inscrição for deferida pelo Conselho de Pós-Graduação 

do Mestrado Profissional, cumprindo as seguintes etapas:  

a) Análise da documentação apresentada;  

b) Análise do currículo Lattes;  

c) Análise da pontuação do currículo (ficha padronizada); 

d) Análise do Projeto de pesquisa; 

e) Entrevista (o aluno não necessitará apresentar formalmente o seu projeto em slides e sim será 

discutido o mesmo na entrevista (ver vídeo anexado na pagina da FACISB)). 

Os alunos inscritos e selecionados pelo Conselho de Pós-Graduação do Mestrado Profissional, que passarem 

pelas etapas acima, deverão comparecer na data solicitada para entrevista pessoal com duração de 10 

minutos.  

Participarão desta banca, o pró-reitor do programa, o coordenador e vice coordenador do programa, um 

professor convidado do programa e um membro externo convidado pelo coordenador do programa.  

O candidato receberá a resposta de sua inscrição com data, horário e local da entrevista por e-mail. 

 

5) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

Ocorrerá na data de vinte de junho de 2019, pelo e-mail informado no ato da inscrição, assim como no site 

do programa. 
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6) MATRÍCULA: 

 A matrícula no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE como aluno 

regular seguirá os seguintes critérios:  

a) Assinatura do contrato de prestação de serviços junto a esta Instituição pessoalmente, entre os 

dias 20 a 30 de junho de 2019; 

b) O Conselho de Pós-Graduação poderá, em caráter excepcional, requerer a apresentação de 

documentação complementar;  

c) No momento da matrícula, o aluno deverá apresentar os documentos originais solicitados no ato 

da inscrição do processo seletivo; 

d) Assinatura do Acordo de Confidencialidade; 

e) Assinatura do Termo de Ciência. 

 

 

Barretos, 14 de maio de 2019. 

 

 

 

Dr. Ricardo dos Reis 

Coordenador do Programa de Pós-graduação de Mestrado Profissional de Inovação em Saúde 

Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP 
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