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EDITAL Nº 010/2021 

  

A coordenadora geral do Projeto de Pesquisa “Autocoleta e teste de HPV em mulheres não 
rastreadas para o câncer cervical: estudo multicêntrico de viabilidade no Brasil”, vinculada à 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, torna público a abertura das inscrições do processo 
de seleção para concessão de 01 (uma) bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 
(DTI) nível B (ATP-B) pelo período de 02 anos (24 meses), com possibilidade de renovação 
por mais 6 a 12 meses, relacionada à participação no Projeto de Pesquisa “Autocoleta e teste 
de HPV em mulheres não rastreadas para o câncer cervical: estudo multicêntrico de 
viabilidade no Brasil”, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, financiado pelo 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, através do convênio N° 905103/2020, nas atividades a serem 
desenvolvidas na REGIÃO NORTE, CIDADE DE MANAUS-AM sob supervisão da coordenadora 
deste CENTRO, vinculada à FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO 
DO AMAZONAS, nos seguintes termos: 

 

PERFIL DO CANDIDATO A BOSISTA: 

Profissional com grau mínimo de mestre da área de saúde com formação em nível de 
graduação em biologia, farmácia, biomedicina, enfermagem ou medicina. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 05 a 09 de julho de 2021.  

 

LOCAL DE INSCRIÇÃO E INFORMAÇÕES: todos os documentos necessários para inscrição 
devem ser entregues diretamente via correio eletrônico (documentos digitalizados: 
alvesmartinsvalquiria@gmail.com e melconsolaro@uem.br) até às 17h00min do dia 09 de 
julho de 2021 (horário de Manaus).  

 

VALOR DE BOLSA: R$ 3.000,00, paga diretamente na conta do bolsista. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

- Ficha de inscrição (Anexo I) preenchida e assinada; 

- Diploma de graduação (autenticado);  

- Histórico Escolar da graduação (autenticado);  

- Carteira de identidade e CPF (autenticados);  

- Currículo Lattes (CNPQ) atualizado. 
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REQUISITOS PARA O (A) CANDIDATO (A) À BOLSA: 

I) Estar de posse do seu diploma de maior titulação (no mínimo mestre) ou da ata da defesa 
da dissertação ou tese, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 
CAPES e reconhecido pelo CNE/MEC; 

II) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

III) Possuir em seu currículo demonstração de capacitação suficiente para desenvolver o 
projeto de pesquisa; 

IV) Ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil; 

V) Não ser beneficiário (a) de outra bolsa de qualquer natureza; 

VI) Dedicar-se 40hs semanais às atividades do projeto. 

 

DO BOLSISTA EXIGE-SE: 

I) Possuir o título de no mínimo mestre, quando da implementação da bolsa, obtido em 
cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC;  

II) Conta corrente em banco (conta pessoal no próprio CPF); 

III) Elaborar relatório de atividades mensal, a ser submetido ao coordenador local do projeto; 

IV) Dedicar-se 40hs semanais às atividades do projeto durante o período de vigência da bolsa; 

V) Ter disponibilidade para viajar para atender as necessidades do projeto (participação de 
reuniões, treinamentos, entre outros, nas demais cidades participantes do projeto). 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

I) Eliminatório: 

a) Ser brasileiro (a) ou possuir visto permanente no País. No caso de candidato (a) estrangeiro 
(a) deve estar em situação regular no País no momento da implementação da bolsa; 

b) Disponibilidade para dedicação de 40hs semanais às atividades do projeto, durante o 
período de vigência da bolsa; 

II) Análise Currículo Lattes; 

III) Experiência na área do projeto. 
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

I) Maior tempo de participação em projetos de pesquisa/extensão na área de Citologia 
Clínica; 

II) Maior número de publicações de artigos na área de Citologia Clínica 

 

RESULTADO: 

O resultado do processo seletivo será divulgado através de Edital Público em 16 de julho de 
2021. 

O início das atividades está vinculado à liberação dos recursos pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE 
através do convênio N° 905103/2020. 

 

 

 

Manaus, 02 de julho de 2021. 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                  

     Marcia Edilaine Lopes Consolaro                                          Valquíria do Carmo Alves Martins  
 Coordenadora Geral Executora do Projeto                                Coordenadora Centro Manaus 
 
 

 

            
 

 



                                                                     

 
              

 

  

 

ANEXO I 
  
               

         
 
 
 
 

 
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA 

 
NOME                        

 
                          
 
R. G.              C.P.F.          -   
 
Tel.   -          Cel.   -          
 
 

JUSTIFICATIVA DO INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras. Declaro ainda, que não sou beneficiário (a) de outra bolsa de 
qualquer natureza. 
 
 
 
 
 

Requerente  
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
* Este formulário deve ser encaminhado via e-mail à coordenadora geral e à coordenadora da REGIÃO NORTE, 
CENTRO MANAUS, do Projeto de Pesquisa “Autocoleta e teste de HPV em mulheres não rastreadas para o câncer 
cervical: estudo multicêntrico de viabilidade no Brasil”, no prazo estabelecido. 

     * Não serão aceitos pedidos encaminhados após o prazo estipulado. 

ATENÇÃO: 
Este formulário deve ser encaminhado aos e-mails: alvesmartinsvalquiria@gmail.com e 
melconsolaro@uem.br somente no período de 05 a 09 de julho de 2021. 

 



                                            

 
 

ANEXO II 

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (DTI) NÍVEL B (ATP-B) 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Análise Currículo Lattes/ Experiência na área do projeto 

ITEM AVALIADO 
 

PONTUAÇÃO POR 
ANO/ PARTICIPAÇÃO  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO  

PONTUAÇÃO 
CANDIDATO 

TITULAÇÃO    
Pós-doutor na área de Citologia 
Clínica 

 1,0  

Pós-doutor em áreas afins  0,5  
Doutor com tese desenvolvida 
na área de Citologia Clínica 

 1,0  

Doutor com tese desenvolvida 
em áreas afins 

 0,5  

Mestre com dissertação 
desenvolvida na área de 
Citologia Clínica 

 1,0  

Mestre com dissertação 
desenvolvida em áreas afins 

 0,5  

GRADUAÇÃO    
Cursado a disciplina de 
Citologia Clínica  

 1,0  

PESQUISA/EXTENSÃO    
Projeto de Pesquisa /Extensão, 
Iniciação Científica e/ou estágio 
extracurricular na área de 
Citologia Clínica 

0,5 pontos por ano de 
participação 

2,0  

Projeto de Pesquisa /Extensão, 
Iniciação Científica e/ou estágio 
extracurricular em áreas afins 

0,25 pontos por ano de 
participação 

1,0  

PUBLICAÇÕES    
Artigos na área de Citologia 
Clínica 

0,5 pontos por artigo 2,0  

Artigos publicados em áreas 
afins 

0,25 pontos por artigo 1,0  

 TOTAL  
 


