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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA BOLSISTAS DE
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PROJETO DE PESQUISA DA CARTA ACORDO - SCON2020-00146 ENTRE O
IMIP E A OPAS (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE).

PROCESSO Nº 14/2021

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, por intermédio de seu
Presidente  Sra. Silvia Rissin, no uso de suas atribuições e observância que dispõe o art. 3º
da Lei nº 8745 de 09 de dezembro 1973, comunica a abertura das inscrições aos interes-
sados em participar do presente edital para concessão de Bolsas de Iniciação Científi-
ca (BIC OPAS/IMIP) para o período de 2021 e torna pública as normas para a con-
cessão de bolsas de Iniciação Científica dentro do Projeto intitulado “Qualificação da
linha de cuidado do câncer do colo útero no estado de Pernambuco”, para  execução
da Carta Acordo - SCON2020-00146 entre o IMIP e a OPAS Organização Pan-americana
de Saúde. 

1. OBJETO DO CONVÊNIO: 

1.1. O objeto do convênio: realização da execução do projeto intitulado “Qualificação da
linha de cuidado do câncer do colo de útero no Estado de Pernambuco”, (doravante
designada,  a  "Atividade").  Conforme especificações  técnicas  e  objetivos  constantes  do
Plano de Trabalho que passa a integrar o presente Termo. 

2. PUBLICIDADE

2.1.  O Edital  será  disponibilizado no Site  do IMIP:  www.imip.org.br (Link Editais) e
afixado nas dependências do IMIP. 

3. OBJETO DESTE EDITAL

3.1. O presente edital tem por objeto selecionar candidatos para participar, na condição de
Bolsistas de Iniciação Científica (BIC OPAS/IMIP), das “Atividades” durante o período de
vigência do projeto, (2021-2022) e tornar pública as normas para a seleçlão e concessão de
bolsas  de  Iniciação  Científica  dentro  do  Programa  para execução  da  Carta  Acordo  -
SCON2020-00146 entre o IMIP e a OPAS Organização Pan-americana de Saúde.

3.2. O projeto de pesquisa intitulado  “Qualificação da linha de cuidado do câncer do
colo útero no estado de Pernambuco” e seus desdobramentos que têm objetivos geral e
específicos  assinalados  abaixo,  visando  desta  forma  despertar/fortalecer  a  vocação
científica entre estudantes de graduação, a capacidade de trabalho em equipe,  estimular a
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articulação da graduação e pós-graduação com problemas reais e relevantes para rede de
Saúde  do  estado  de  Pernambuco  ,  como  o  câncer  de  colo  uterino,  desafios  na  sua
prevenção e cuidados, e sua relação com a iniquidade, contribuindo para o alcance dos
Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  da  Organização  das  Nações  Unidas
(ONU) e seus países membros. 

3.2.1 Objetivo Geral: Analisar a linha do cuidado para o câncer do colo uterino em suas
diferentes dimensões no estado de Pernambuco.

3.2.2. Objetivos Específicos:

a) Avaliar as condições de saúde e  de acesso/utilização do sistema de saúde pelas
mulheres com câncer de colo de útero e seus familiares atendidos no IMIP e HCP;

b) Avaliar a prática de prevenção primária e secundária contra o câncer de colo uterino
em pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero e seus familiares;

c) Avaliar as necessidades de saúde e qualidade de vida das pacientes sobreviventes
de CCU;

d) Identificar o acesso, práticas, barreiras para as medidas de prevenção e a oferta e
organização  de  cuidado  na  prevenção  e  continuidade  do  cuidado  do  CCU  no
território do estudo numa amostra da população alvo em função dos determinantes
da saúde para subsidiar o dimensionamento da força de trabalho;

e) Elaborar um documentário retratando o percurso da mulher na linha de cuidado do
CCU.

4. DAS FUNÇÕES E VAGAS

4.1  Serão  oferecidas  18  (dezoito)  vagas,  com  bolsa  mensal  individual  de  R$  400,00
(quatrocentos reais), com duração de 12 (doze) meses, conforme quadro abaixo.

Pré-Requisito
valor bolsa

(em R$)

duração
(meses) Jornada de atividades

Nº de
Vagas

EstudanteMatriculado No Semes-
tre de 2021.1 Em Instituição de
Ensino Superior (IES) de Per-

nambucoReconhecida Pelo MEC
No Curso de Medicina

400,00 12

Disponibilidade para prestar
12 horas emanais ao projeto

(Anexo I)
18

5. DAS INSCRIÇÕES  E SELEÇÃO 

5.1 As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre as 08:00h do dia
01 a  06 de abril de 2021 até às 23:59 h  deste dia, conforme calendário constante do Anexo
II, Pelo link https://pt.surveymonkey.com/r/selecaoIMIPOPASIC.

5.2. Dúvidas e solicitações de esclarecimento podem ser enviadas para e-mail: 
oncologia.projetos@imip.org.br
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5.3 Critérios para inscrição: O (a) estudante deverá atender aos seguintes critérios para a
efetivação da inscrição: 

a) Estar devidamente matriculado no curso de medicina no semestre de  2021.1 em
Instituição de Ensino Superior (IES) do estado de Pernambuco  reconhecida
pelo MEC; 

b) Ter disponibilidade de participação para atividades de pesquisa do presente projeto;
c) Não possuir remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional conco-

mitante a bolsa de pesquisa
d) Não ter o término de curso previsto para o período de vigência da bolsa; 

5.4 Documentação necessária  para  a  inscrição  (inscrição  (anexar  na  ficha  de inscrição
online por upload): 

a) Cópia do Currículo Lattes atualizado – a partir de fevereiro de 2021 (cadastrar ou
atualizar na plataforma: http://lattes.cnpq.br/ ) 

b) Cópia do Comprovante de matrícula do aluno do semestre em curso ( 2021.1)
c) Cópia do CPF 
d) Cópia do documento de identidade (serão aceitos cédula de identidade expedida por

secretária  de  Segurança  Pública;  carteira  funcional  expedida  por  órgão público,
reconhecida por lei  federal como documento válido em todo território nacional;
carteira de identidade expedida por comando militar; passaporte brasileiro válido,
carteira nacional de habilitação expedida pelo DETRAN, carteira de identidade de
órgão  fiscalizador  do  exercício  profissional  regulamentada  por  lei;  carteira  de
trabalho e previdência social (CTPS)

5.4.1. Compete ao Candidato promover o devido registro de todo os campos, bem como,
anexar  todos  os  documentos  exigidos,  certificando-se  que  foram inseridos  no  sistema,
reconhecendo, desde já, que a ausência de preenchimento de algum campo necessário, o
registro indevido ou a ausência de algum documento, poderá implicar no indeferimento da
inscrição.

5.4.1.1.  Será  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  fidelidade,  integralidade  e
correção  dos  dados  por  ele  informados,  notadamente  quanto  aos  dados  pessoais  e  de
contato (ex: e-mail, telefone), através dos quais poderão ser enviadas informações e links
para participação de etapas do processo seleção de modo que o não recebimento destes
links e/ou informações, em decorrência de erro ou divergência em qualquer destes dados,
será de culpa exclusiva do candidato.

5.4.2 os  documentos  mencionados neste  item deverão ser  apresentados em original  ou
cópia autenticada em caso de aprovação no processo seletivo, na ocasião da assinatura do
contrato.

5.5. É assegurada a inscrição de candidato portador de deficiência, de acordo com a Lei nº
7853, de 24 de outubro de 1989, decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, procedendo-
se a reserva na forma legal.
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5.6. Será prontamente eliminado o candidato que deixar de observar qualquer das normas
acima.

6. DA COMISSÃO AVALIADORA 

6.1. A Comissão  Avaliadora  é  composta  dos  membros  abaixo  nomeados,  para,  sob  a
presidência  do primeiro,  coordenar  o processo seletivo,  procedendo com a avaliação e
julgamento  dos  candidatos  na  forma aduzida  no item 07 deste  Edital,  assim como,  as
entrevistas, para ao fim, selecionar os candidatos.

 Jurema Telles de Oliveira Lima  (Presidente)
 Andrea Lopes Pontes Pereira
 Carla Rameri de Azevedo 
 Candice Amorim Lima Santos 
 Leticia Katz 
 Luís Felipe Carvalho 
 Mozart Júlio Tabosa Sales 
 Maria Júlia Gonçalves de Mello 
 Rodrigo Alves Pinto 

6.2. Compete à COMISSÃO AVALIADORA, ainda, julgar as impugnações e os recursos,
eventualmente  interpostos,  assim como,  deliberar  sobre  os  casos  omissos.  E  diante  do
momento  atual  de  pandemia  ajustar  calendário  e  atividades  conforme  necessidade,
devendo comunicar qualquer mudança do calendário pelo menos 72 h antes do horário
programado.

7. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO PÚBLICA

7.1. O processo seletivo consistirá de duas etapas sendo:

7.1.1.  Primeira etapa: eliminatória e classificatória, consistente em uma prova  online  de
conhecimento específico,  composta de 10 (dez)  questões de múltiplas escolhas, versando
sobre a  epidemiologia,  prevenção,  diagnóstico precoce e  tratamento do câncer  de  colo
uterino, com destaque nas  possibilidades de melhoria na linha de cuidado da mulheres sob
o risco de desenvolvimento do câncer de colo uterino.

7.1.1.1.  A Prova online  será  realizada  conforme calendário  constante  do  Anexo  II,  no
formato on-line, por meio de ambiente virtual de aprendizagem, de acordo com os recursos
disponíveis do Núcleo de Telessaúde do IMIP. 

7.1.1.2 Instruções para realização da prova on-line:

a) O candidato deverá providenciar, para a realização da prova on-line, computador
em espaço adequado,  que  possua  câmera,  microfone,  conexão à  Internet  e  alta
capacidade  de  processamento  de  dados,  de  preferência,  igual  ou  superior  à
capacidade de um processador  Intel  core  i3  e  capacidade  de memória aleatória
(RAM) de  no  mínimo 2  (dois)  GB (gigabytes)  preferencialmente.  O candidato
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também deverá providenciar serviço de conexão com a internet com velocidade
mínima sugerida de 10 Mbps (megabits por segundo). 

b) Para  realização  da  prova,  a  Secretaria  do  Programa  enviará,  ao  Núcleo  de
Telessaúde do IMIP, os dados dos candidatos solicitados para cadastramento na
plataforma de Prova Virtual do IMIP. No momento do preenchimento do formulário
de inscrição, o candidato terá que obrigatoriamente fornecer o nome completo, o
número do CPF, o número de telefone celular ou fixo, o endereço completo do local
a ser utilizado para realizar a prova e o endereço eletrônico (e-mail). 
b.1) O  preenchimento  incompleto  e/ou  incorreto,  pelos  candidatos,  dos  dados
exigidos para o cadastramento plataforma de Prova Virtual do IMIP, implicará na
desclassificação automática do candidato do processo seletivo. 

c) As instruções de acesso do candidato à plataforma de Prova Virtual do IMIP serão
enviadas,  pelo  Núcleo  de  Telessaúde  do  IMIP,  para  o  e-mail  do  candidato
cadastrado, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto
para início da 1ª etapa;

d) O acesso à sala de webconferência deverá ser feito com pelo menos 30 (trinta)
minutos  de  antecedência  do  início  da  prova  on-line.  Poderá  ser  solicitado  ao
candidato, após acesso à sala de webconferência, a apresentação, via webcam, de
documento de identificação oficial com foto

e) Após o acesso à sala de webconferência e durante toda realização da prova on-line,
o candidato deverá permanecer com a  webcam ligada e voltada para o seu rosto,
abrangendo seu tórax e membros superiores, de modo a permitir que os aplicadores
acompanhem sua presença durante a realização da primeira etapa, apenas podendo
ser desligada quando autorizada a saída da sala.

f) Durante  a  realização  da  prova  on-line,  os  candidatos  serão  acompanhados
remotamente, via plataforma de webconferência, por aplicadores(as). 

g) Os aplicadores  repassarão  as  orientações  para  realização  da  prova  restando  15
(quinze) minutos para o início do exame. As orientações, que também constarão na
prova  on-line,  deverão  ser  respeitadas  e  seguidas  pelo  candidato,  sob  pena  de
desclassificação do processo seletivo. 

h) O candidato somente poderá sair da sala de webconferência restando 05 (cinco)
minutos para o término da prova on-line.. 

i) O candidato é integralmente responsável pela garantia da qualidade de conexão via
internet com o servidor de computadores do IMIP, durante a realização das provas
de  conhecimentos  específicos.  O  IMIP  não  se  responsabilizará,  em  hipótese
alguma,  por  problemas técnicos  externos  à  Instituição,  como falta  de energia  e
queda da conexão à Internet, entre outros, que impeçam a realização da prova pelo
candidato e, também, o acesso e permanência na sala de webconferência. 

j) O candidato será desclassificado:
j.1) caso  não  acesse  a  plataforma  de  Prova  Virtual  do  IMIP  respeitando  a
antecedência mínima indicada nos itens acima;
j.2) Caso desligue a webcam ou vire de modo a não abranger seu rosto, tórax e
membros superiores, durante a realização da prova, e antes de autorizada a saída;
j.3) Caso saia da sala, antes do horário permitido.
j.4) Caso  se  verifique  que  fez  uso,  durante  a  prova  recursos  não  permitidos
(consulta a celular e/ou qualquer outro equipamento eletrônico e/ou aplicativo e/ou
software e/ou plataforma de comunicação ou similares, além daqueles necessários à
realização da provas, bem como, de caderno, livro ou qualquer outro material não
permitido  neste  Edital;  mantenha  celular  e/ou  qualquer  outro  equipamento,
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aplicativo  de  comunicação  ou  similares  ligados  durante  a  prova;  caso  seja
identificado  comunicação  com outras  pessoas,  presencial  ou  digitalmente,  com
exceção dos aplicadores; não se posicionar adequadamente diante da webcam, após
ter sido alertado pelos aplicadores; for identificado acessando qualquer site externo
a plataforma de Prova Virtual do IMIP, sala de webconferência ou qualquer recurso
digital de pesquisa. Finalizado o prazo para a realização da prova, o sistema de
recepção on-line encerrará o recebimento de respostas. Não serão aceitas respostas
enviadas após o horário estabelecido para o término do exame

7.1.2. Segunda Etapa: classificatória, consistente em entrevista online pela comissão ava-
liadora.

7.1.2.1.  Apenas os candidatos classificados serão submetidos à entrevista  online  com a
Comissão.

7.1.2.2  Serão considerados classificados,  os candidatos que atingirem, pleo menos 6
(seis) acertos, na prova constante da primeira etava.
 
7.1.2.3.  As instruções para participação da entrevista online serão enviadas para o e-mail
do candidato cadastrado, com até 48 (quarenta e oiro) horas de antecedência do horário
previsto para sua realização.

7.2. Na hipótese de ocorrer empate no resultado após a realização das duas etapas seletivas,
serão  adotados,  sucessivamente,  os  seguintes  critérios  de  desempate,  na  ordem
apresentada: 

a) Estudante do período letivo mais adiantado; 
b) Maior  Nota  na  prova  de  conhecimentos  cognitivos  (I  etapa  -  eliminatória  e

classificatória);
c) Persistindo o empate, será verifica a idade, sendo priorizado o estudante de maior

idade.

8. DOS RESULTADOS

8.1. O resultado da seleção será divulgado no Site do IMIP (www.imip.org.br link editais),
sendo  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  os  comunicados,
convocações e o resultado final da seleção, a qual será expressa em ordem decrescente de
pontuação. A data de divulgação será comunicada no dia da entrevista 

8.2  As vagas serão preenchidas com os acadêmicos classificados e aprovados no processo 
seletivo, conforme a ordem de classificação 

8.3.  Na hipótese de falta ou não apresentação de candidato selecionado, serão convocados,
os candidatos da lista de classificados até o preenchimento total das vagas.  A convocação
dos  acadêmicos  reclassificados  será  divulgada  no  Site  do  IMIP  www.imip.org.br link
editais) até 45 dias do início das atividades.
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9.  DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

9.1. Qualquer dúvida a respeito da regularidade deste Edital poderá ser apresentada por
consulta  por  escrito,  dirigida  ao  IMIP,  através  do  endereço  eletrônico  (e-mail)
oncologia.projetos@imip.org.br no prazo de até 2 (dois ) dias úteis antes da data do início
das inscrições.

9.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, devendo apresentar
suas  razões,  por  escrito,  através  do  endereço  eletrônico  (e-mail)
oncologia.projetos@imip.org.br, no prazo de até 02  ( dois ) dias úteis antes da data do
início das inscrições sob pena de decadência do direito, nos horários de 08:00 às 12:00h e
das 14:00 às 16:00h.

9.3. Caberá  à  Comissão  Avaliadora  deverá  apresentar  os  esclarecimentos  ao  edital,
solicitados, bem como, julgar as impugnações até a data do início das inscrições, tornando
pública a decisão através do site do IMIP (www.imip.org.br)

9.4. O candidato poderá interpor recurso até as 23:59h do primeiro dia útil subsequente ao
da divulgação do resultado de que trata o subitem 9.1, através do endereço eletrônico (e-
mail) oncologia.projetos@imip.org.br.

9.4.1. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão da Seleção Pública Simplificada,
devendo ser utilizado, pelo candidato, o modelo constante do Anexo IV

10. DACONTRATAÇÃO 

10.1- São requisitos básicos para a contratação:

a) Ter sido aprovado na Seleção Pública Simplificada, dentro do número das vagas
ofertadas.

b) Apresentar documentação comprobatória exigidas na inscrição (item 5), declaração
de matrícula pela IES no primeiro semestre de 2021, identidade e CPF brasileiro.

c) Cópia de comprovante de residência com CEP;
d) DECLARAÇÃO  ASSINADA  que não possuí  vínculo com o Serviço Público nas

três esferas do governo, Municipal, Estadual e Federal (ANEXO VI) 
e) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
g) Apresentar  certificado  de  reservista  ou  de  dispensa  de  incorporação,  para  os

candidatos do sexo masculino;
h) Cumprir as normas estabelecidas neste Edital;
i) A (O) candidata(o)   selecionada(o)  será contratado para exercer as atividades de

pesquisa única e exclusivamente no Projeto ” Qualificação da linha de cuidado do
câncer do colo útero no estado de Pernambuco”  pelo período de 12 ( doze)  meses,
com direito a bolsa mensal no valor estipulado no item 4.1 a título de auxílio, o
qual será prestado individua1mente.

j) Mudanças no cronograma de seleção e do início e execução das atividades poderão
ser necessárias e ajustadas de acordo com a coordenação do projeto, especialmente
no período da  Pandemia  COVID -19 da  situação de excepcionalidade  imposta.
Qualquer mudança do calendário será comunicada a(o) candidato pelo menos 72 h
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antes  do  horário  da  atividade  programa  da  pela  comissão  avaliadora  e/ou
coordenação do projeto. 

10.2 O contrato vigorará por prazo determinado, a partir  da sua assinatura,  e pode ser
cancelado a pedido do bolsista, do cordenador  da carta acordo  ouautomaticamente, com a
inobservância  das  condições  constantes  no  item 7 .Os  Candidatos  aprovados  deverão
aguardar a convocação para contratação, observada a necessidade e cronograma da carta
Acordo . Por um período de acordo com a necessidade da realização do trabalho, podendo
ser prorrogado, a exclusivo critério do IMIP por igual período, até o limite de 02 (dois)
anos, ou prazo de vigência do convênio celebrado entre o IMIP e a OPAS.

10.3 O  candidato  que  no  ato  da  convocação  deixar  de  apresentar  qualquer  um  dos
documentos, não cumprir os requisitos relacionados e não atender os prazos deste Edital
será AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO. 

10.4 O período de atividades se dará por um período de 12 meses com carga horária de 12
h semanais totalizando 624h. O bolsista terá direito a 15 (quinze) dias de férias a cada 6
(seis) meses de atividade, a ser combinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
com o coordenador do projeto. 

10.5. O  candidato  selecionado  realizará  o  curso  de  capacitação   antes  do   início  das
atividades. Este curso abrangerá as seguintes etapas de execução: apresentação do projeto e
do 106 º termo de cooperação entre a SES -PE e a OPAS, apresentação desta carta acordo e
projeto, treinamento  para coleta de dados  epidemiológicos, capacitação para participação
das atividades do projeto.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A classificação do candidato neste Processo Seletivo Simplificado não acarreta direito
à  contratação,  cabendo  ao  IMIP  decidir  sobre  a  sua  contratação,  de  acordo  com  a
necessidade do projeto.

11.2.  Após  a  convocação  pelo  IMIP,  para  contratação  temporária,  o  candidato  deve
apresentar-se,  munido  dos  documentos  exigidos,  bem  como  obedecer  aos  prazos
estabelecidos, assumindo as funções em até 10 dias após a contratação. (Anexo VI).

11.3. Poderá o IMIP rescindir o contrato antes de seu termo final, quando conveniente ao
interesse  do  objeto  do  Convênio,  por  infração  disciplinar  do  contratado  devidamente
apurada,  assegurada  à  ampla  defesa  e  desde  que  cassada  às  razões  que  ensejaram  a
contratação.

11.4 Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços, sendo de sua
inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização deste.

Recife, 26 de março de 2021 

_____________________________
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Presidente da Comissão
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ANEXO I

São obrigações do  acadêmico bolsista de iniciação científica selecionado: 

FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES BOLSISTA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1 Dedicar 12 horas semanais, em local a ser definido pelocoordenador do Projeto
2 Participar das atividades de treinamento e capacitação iniciais e durante todo projeto 
3 Auxiliar a coleta de dados previstas no projeto de pesquisa 

4
Prestar assistência ao coordenador do projeto e equipe de pesquisa em todas etapas
estabelecidas na carta acordo 

5 Apresentar relatório semestral das atividades desenvolvidas; e sempre que solicitado 

6
Participar  dos  eventos  científicos,  com  apresentação  de  trabalho;  
e mencionar a condição de bolsista, nas publicações e trabalhos apresentados;

7
Participar  das  reuniões  para  acompanhamento  de  dificuldades  na  execução  dos
projetos e apresentação/discussão de temas importantes para a pesquisa; 

8 
Elaborar  relatório  final  de  atividades  e  trabalho  de  conclusão de  atividades  e/ou
produto técnico gerado ao tema da  presente cartaacordo 

ANEXO II

CALENDÁRIO

Evento Data/Período Local

Inscrição 01 a 06 de abril 2021

link 
https://pt.surveymonkey.com/r/selecao
IMIPOPASIC

ETAPA 1 Avaliação 
Avaliação  curricular 

 07 de abril de 2021
 18 h – 19 h 

ambiente  virtual  link  será  enviado
pelo e-mail utilizado para inscrição  

CONVOCAÇÃO PAR ENTRE-
VISTA 

 DIA 08 DE ABRIL 
DE 2021 

Será enviado link para o cndidato que 
será entrevistado.. 

ETAPA 2 ENTREVISTA ON-
LINE 

 09, 10 e 12 abril de 
2021 

ambiente virtual link será enviado 
pelo e-mail utilizado para inscrição  

Resultado dos Aprovados Dia 14 de abril 
 SITE  IMIP
www.imip.org.br

Recurso Dia 15 de abril

. 
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ANEXO III

TABELA E PONTUAÇÃO OU AVALIAÇÃO

Indicadores Pontuação
Peso 

prova cognitiva online (eliminatória e 
classificatória ) 

0-10 (mínimo seis) 04 pontos

Entrevista 0-10 
06 pontos

total 0-10 
(cálculo nota prova x
4 + nota entrevista 
x6) / 10

Cálculo da nota final : [nota avalição curricular ( 0-10 )  x  4  + nota entrevista ( 0-10)
x 6 /10]  =  total /10 = (0-10) 

TEMAS A SEREM ABORDADOS NA SELEÇÃO 

1. Epidemiologia, fatores de risco, manifestações clínicas, desafios para a detecção
precoce e diagnóstico do câncer de colo uterino no Brasil, Pernambuco e no Mundo

2. Rastreamento  e  prevenção  primári  ae  secundária  do  câncer  de  colo  uterino  no
Brasil e no mundo 

3. Tratamento das lesões percussoras e do câncer de colo uterino invasivo 
4. Importância  e  repercussões  da  Infecção  pelo  vírus  papilom  avirus  humano

reconhecendo os subtipos de alto risco na etiologia do câncer de colo Uterino 
5. Estratégia global da OMS   para acelerar a eliminação do câncer cervical como um

problema de saúde pública

Como um dos objetivos é disseminar conhecimento sobre o tema segue um link para
acesso a artigos e material de apoio sobre o assunto 

https://www.dropbox.com/sh/g47kqninjbl91s0/AACkTxammmIB9gN49sU5UbJya?dl=0
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ANEXO IV

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome do Candidato Nº de Inscrição

Á Presidente da Comissão Coordenadora
Como candidato ao processo seletivo simplificado para Cadastro de Reserva,  solicito a
revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos:

Recife, 

____________________________________
Assinatura

Atenção do Candidato
1. Preencher o recurso com letra legível
2. Apresentar argumentações claras e concisas
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01(uma) será retida pela comissão e
outra permanecerá com o candidato, como atestado da entrega.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento declaro não possuir  vínculo com o Serviço Público nas  três

esferas do governo, Municipal, Estadual e Federal, e/ou   nem outra bolsa vigente,  não

tendo impedimento para a participação nos termos da Carta Acordo – SCON2016-05070 –

firmado entre o IMIP – Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira e a OPAS

Organização Pan-americana de Saúde.

__________________, ___ de ____________ de 2021.

__________________________________
NOME:

CPF: 
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