
   

 
 

EDITAL Nº 016/2017 
 

INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO  
 

ESTÁGIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de 
suas atribuições e por ordem da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora 
Acadêmica do Centro Universitário São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 
58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, 
SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul 
Pompéia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, 
torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Inscrição e Seleção para o 
Projeto de Iniciação Científica “O POTENCIAL USO DA ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
NO DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSE PRIMÁRIA”, conforme abaixo: 

 
I - DO OBJETIVO: 
O objetivo geral deste projeto é desenvolver um método diagnóstico, baseado em 
espectrometria de massas, para a identificação de proteínas acumuladas em casos de 
amiloidose primária. 
 
II - DA INSCRIÇÃO 
Período: de 03 a 17 de abril de 2017. 
Local: Central de Atendimento (Campus Ipiranga). 
 
III - DAS VAGAS 
O número total de vagas para o projeto é de 01 (uma) voluntária, para o curso de 
Graduação em Biomedicina. 
 
IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 
Prof. Dr. Fabio Mitsuo Lima 
 
Coordenadores(as) envolvidos (as): 
Profª. Drª Renata Cristina Pardos Baida 
 
V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
       
O aluno deverá: 
- Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Biomedicina; 
- Já ter cursado e ter sido aprovado nas disciplinas de Química Geral e Analítica, 
Instrumentação Biomédica I e Biologia Molecular; 
- Não ter sido reprovado em outras disciplinas; 
- Ter habilidade de leitura e interpretação de textos na língua inglesa; 
- Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para seleção 
conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital. 



 
VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
NECESSÁRIAS) 
 
a) Os alunos serão selecionados mediante processo a ser realizado entre os dias de 18 
e 19 de abril de 2017; 
b) A seleção será feita por meio de concurso aberto e a classificação dos alunos 
deverá se basear no resultado obtido a partir de: 

1) Nota final na disciplina de Biologia Molecular (peso 2); 
2) Nota final na disciplina de Química Geral e Analítica (peso 2); 
3) Nota final na disciplina de Instrumentação Biomédica I (peso 1); 

Os alunos que atingirem, após o cálculo da média ponderada dos critérios 1 a 3, 
nota maior ou igual a 6 serão convocados para a prova escrita. Este resultado será 
divulgado no dia 20 de abril de 2017. 

4) A prova escrita, de peso 3, será realizada no campus Ipiranga, no dia 24 de 
abril de 2017, às 14h. 

5) Os alunos aprovados nas prova serão convocados para entrevista (peso 2), 
nos dias 25 e 27 de abril de 2017, às 14h, no campus Ipiranga. 

A média ponderada das notas obtidas será utilizada como critérios 
classificatório, seguindo a ordem decrescente das mesmas. O aluno melhor 
colocado será selecionado para o estágio.  

 
VII - DO RESULTADO 
 
O resultado final do processo será publicado em 28 de abril de 2017, no Campus 
Ipiranga. 
 
VIII - DO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
O aluno selecionado participará como voluntário, a partir da data de divulgação do 
resultado por período indeterminado. Haverá um prazo de estágio probatório durante 
os três primeiros meses contados a partir do início das atividades, podendo ser 
renovada conforme o parecer do Professor Responsável que avaliará o desempenho 
do aluno no desenvolvimento do projeto. Posteriormente, e a critério do docente, 
poderá ser solicitada bolsa de iniciação científica (desconto de 20% no valor da 
mensalidade). Alunos que já recebem bolsa de estudos pelo Centro Universitário São 
Camilo não são elegíveis a esses 20% de desconto na mensalidade. 
 
IX - DA ATIVIDADE DO ALUNO 
 
Durante o estágio probatório, e durante todo o período da iniciação científica, o 
aluno será treinado em algumas das metodologias empregadas, participará da 
organização do laboratório e se inteirará sobre os equipamentos e técnicas a serem 
executadas, bem como com o projeto e com a literatura de embasamento. Durante 
todo o período, o aluno participará mensalmente de reuniões científicas para 
discussão e aprofundamento dos temas relacionados à área; auxiliará nos 
experimentos realizados no laboratório, sempre sob orientação do docente 
responsável pelo projeto. 
 
X - DO REGIME DE TRABALHO 
 
O Regime de trabalho será de 20 horas semanais. Os alunos exercerão suas 
atividades, sem qualquer vínculo empregatício com as Instituições. O aluno deverá 



ter disponível o período contrário àquele em que desempenha as atividades 
acadêmicas (aulas), bem como finais de semana e feriados.   
 
XI - PERÍODO, PERIODICIDADE E LOCAL 
As atividades serão realizadas no período vespertino, no setor de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Grupo Fleury, em sua sede no bairro do Jabaquara, nos dias 
acordados previamente com o Professor Responsável pelo Projeto. 
 
XII - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 
 
O aluno assinará termo de compromisso antes do início de suas atividades. O 
certificado será emitido ao aluno que cumprir suas atividades regulamente, usando-
se como critérios: o desempenho ético, técnico e científico, a assiduidade, a 
responsabilidade, o compromisso e a entrega dos relatórios das atividades 
desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
São Paulo, 28 de março de 2017. 
  
 
 
Mônica Gomes Abel 
Secretária Geral 


