EDITAL N.001/2021 – HB Onco/Funfame

1 - INFORMAÇÕES GERAIS
O HB Onco e a Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do
Rio Preto) tornam públicos o presente Edital para processo seletivo de Projetos de
Pesquisa com fomento HB Onco e patrocinados pelo ECIP

(Encontro de

Cancerologia do Interior Paulista) a serem desenvolvidos por membros afiliados da
Funfarme (alunos e/ou professores).
1.1 – Dados das Bolsas e Cronograma
Auxílios
Valor

04 (quatro)
R$ 40.000,00 a serem distribuídos entre de 2 a 4 projetos

Período de Inscrição

De 11 de outubro a 12 de novembro de 2021
Enviar para: fernanda.flores@hbonco.org.br

Avaliação das propostas
Resultado da Seleção

Com título no email (Nome do Candidato/Edital 001/2021)
De 13 de novembro a 06 de dezembro de 2021
13 de dezembro de 2021

Período de vigência

12 meses

Ínicio

01 de janeiro de 2022

1.2 – Das condições dos candidatos:
Podem concorrer alunos de graduação (qualquer curso da área de saúde),
residentes, aprimorandos, profissionais de saúde e professores vinculados à
Funfarme, Famerp, Hospital de Base e HB Onco.
1.3 - Das condições do Projeto:
a) O tema do projeto deve envolver oncologia – podendo ser das áreas
clínica/básica/qualidade/translacional. Projetos que envolvam contato com

pacientes do Instituto do Câncer de Rio Preto (ICA), incluindo projetos que
envolvam educação dos pacientes com câncer são especialmente encorajados.
b) Sobre a formatação do projeto: Devem ser apresentados 3 documentos: 1) Capa:
Contendo título e equipe participante; 2) Resumo do projeto (2600 caracteres –
não contando os espaços); 3) Proposta: deve ter no máximo 2 páginas (não
contando com referências – as quais tambem devem ser incluídas), estruturado
em: título; introdução; hipótese; objetivos; material e métodos; orçamento e
cronograma. As referências podem ser incluídas em folha à parte.

1.4 - Das condições da seleção das Propostas:
As propostas escritas serão avaliadas por um júri a ser designado pela diretoria do
HB Onco. As propostas serão consideradas aprovadas/reprovadas, e nas aprovadas
serão considerados os seguintes critérios de avaliação da proposta: pertinência do
tema; inovação; exequibilidade; aplicante, e equipe.
2 – Documentos necessários:
a) Projeto de pesquisa (Capa, Resumo e Proposta).
b) Fornecimento dos dados – Nome/RG/CPF/e-mail/telefone/Orientador.
c) Currículo do Aplicante e do Orientador.
d) Carta de motivação (máximo 1 página).
3 – Inscrição:
O projeto e os demais documentos deverão enviados por e-mail para:
fernanda.flores@hbonco.org.br

São José do Rio Preto, 08 de outubro de 2021.

Dr. Daniel Vilarim Araújo
Head, Oncologia Clínica
HB Onco - FUNFARME

