
 

 

 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados (as) e frequentes no curso 
Medicina de graduação da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA – para ocupar 15 
(quinze) vagas de iniciação científica (IC) para o Projeto “Cesariana e desfechos adversos de parto: uma análise de 
registros de um hospital de referência do estado da Bahia”, coordenado pela Professora Camila Silveira Silva 
Teixeira.  
 
1.2 As atividades terão vigência no ano de 2022, com certificação de iniciação científica pela Faculdade de Saúde 
Santo Agostinho de Vitória da Conquista pelo projeto de pesquisa “Cesariana e desfechos adversos de parto: uma 
análise de registros de um hospital de referência do estado da Bahia”. 
 
2. DAS VAGAS E PERFIL DO CANDIDATO 
 
2.1 Do número de vagas 
 
15 (quinze) vagas. 

 
2.2 Perfil do candidato  
Para concorrer à vaga, o estudante deve estar devidamente matriculado, com comprovação, no curso de graduação 
de Medicina, a partir do 1º período. 
 
Não possuir pendência com a secretaria e biblioteca da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. 
 
Ter desempenho acadêmico com Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou igual a sete [CR ≥ 7,0], comprovado em 
histórico escolar atualizado.  
 
Possuir currículo Lattes atualizado. 
 
Ter disponibilidade de carga horária de 4 (quatro) horas diárias para desempenhar as atividades de iniciação 
científica, remotas ou presenciais. 
 
Se comprometer com a elaboração de relatório mensal de produtividade com a descrição das atividades 
desempenhadas no período. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1 Período de Inscrição: De 19/04/2022 a 25/04/2022 
 
3.2 Documentos necessários para inscrição:  

− Formulário de inscrição preenchido. 

− Declaração fornecida pela universidade constando que o aluno está devidamente matriculado ativo no curso 
de graduação, conforme item 2.2 deste edital. 



 

 

 

− Histórico escolar da graduação atualizado. 

− Currículo Lattes atualizado.  

− Carta de intenção demonstrando o interesse à participação no projeto. 
 
3.3 Os documentos necessários para a realização das inscrições devem ser enviados para o e-mail 
camila.sotero@vic.fasa.edu.br com o seguinte assunto da mensagem “Seleção Projeto de Pesquisa Cesariana e 
Desfechos de Parto” até às 23h59min do dia 25/04/2022. 
 
 
4. DA SELEÇÃO 
 
4.1 Meios de Avaliação: 
Análise do currículo e CR (eliminatório) 
Análise da carta de intenção (eliminatório) 
Entrevista (classificatória) 
 
4.2 Pontuação atribuída a cada meio de avaliação: 
Análise do CR e currículo (0 a 10 pontos) 
Análise da carta de intenção (0 a 10 pontos) 
Entrevista (0 a 10 pontos) 
 
4.3 Critérios de classificação e desempate: 
Em caso de empate, será considerada a maior nota nos seguintes meios de avaliação e conforme a seguinte ordem: 
a. Maior CR; 
b. Maior nota na avaliação do currículo. 
 
4.4 Os candidatos selecionados a partir do currículo/CR e carta de intenção serão entrevistados no dia 29/04/2022 
com local e horário agendado através de e-mail. 
 
5. DO RESULTADO  
 
5.1 O resultado será divulgado por e-mail aos candidatos inscritos a partir do dia 02/05/2022 a partir das 14 horas. 
 
6. DO CRONOGRAMA 
 

AÇÕES  PERÍODO 

Período de Inscrições 19 a 25/04/2022 

Análise de Documentação pela Comissão de Avaliação 26 a 27/04/2022 

Entrevistas 29/04/2022 
Divulgação do Resultado 02/05/2022 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1.  O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do presente Edital e de 
que aceita as suas condições, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 
 
7.2. O desenvolvimento das atividades, por parte dos alunos voluntários no Programa de Iniciação Científica é livre 
e   gratuita, sem recebimento de qualquer forma de pagamento ou contraprestação, sendo que a assinatura do 
Termo de Compromisso não implicará em vínculo empregatício de qualquer natureza com a FASAVIC, nos termos  



 

 

 
 
da legislação de regência, pois visam propiciar oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver 
habilidades significativas para formação profissional a um só tempo teórica e prática. 
 
7.3.  Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital, os interessados deverão encaminhar e-mail para 
camila.sotero@vic.fasa.edu.br. 
 
7.4. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Interno de Iniciação Científica. 
 
 
 
 
 


