
 

 

 

 

          

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES – PIC/EBSERH - EDITAL Nº 01/2022 

 

GRUPO DE PESQUISA SAÚDE DO NEONATO, CRIANÇA, ADOLESCENTE E 

FAMÍLIA – CRIANDO 

 

O Grupo de Pesquisa Saúde do Neonato, Criança, Adolescente e Família – CRIANDO, 

torna pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos(as), do 1° ao 5° semestre 

letivo do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal Santa Maria (UFSM), 

campus de Santa Maria, para provimento de uma (1) Bolsa de Iniciação Científica. 

 

1. OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo regulamentar a seleção de acadêmicos (as) do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Santa 

Maria, que receberão Bolsa de Iniciação Científica, para atuar junto ao Projeto: 

- Projeto de Pesquisa: O impacto da pandemia de COVID-19 no cuidado às crianças com 

complexidades de cuidados de saúde, tem como objetivo: conhecer o impacto da pandemia de 

COVID-19 no cuidado às crianças com complexidade de cuidados de saúde. Método: trata-se de um 

estudo com abordagem qualitativa, do tipo descritivo-exploratório. Os participantes serão familiares 

e/ou cuidadores, maiores de 18 anos, de crianças com complexidade de cuidados de saúde. O 

recrutamento destes ocorrerá a partir dos cenários de atendimento pediátricos do Hospital 

Universitário de Santa Maria (HUSM) e se dará por meio de entrevista semiestruturada e construção 

de um mapa-falante. Os dados serão analisados por meio da análise temática indutiva e interpretados 

a partir do quadro teórico dos atributos da atenção primária à saúde.  

 

CRONOGRAMA 

• Lançamento do Edital – 11/04/2022. 

• Período para a inscrição dos candidatos – 12 a 16 de  agosto de 2022 até às 18 horas. 

Inscrição pelo email: eliane.neves@ufsm.br 

 

2. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:  

Ficha de Inscrição de Bolsista; Ficha de Avaliação do Currículo; Cópia do comprovante de 

matrícula. 
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3. ETAPAS DA SELEÇÃO: 

1ª etapa: Análise do Currículo Lattes conforme critérios estabelecidos no Anexo. Pontuação 

máxima 3,0; 

2ª etapa: Entrevista individual presencial. Pontuação máxima 7,0.  

Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas e 

ficarão como suplentes. A seleção será válida para o período de 20 de abril de 2022 a 20 de abril de 

2023. 

Divulgação do resultado dos selecionados e dos suplentes – até 20/04/2022 - por 

meio de e- mail enviado aos inscritos, site do GAP/CCS e redes sociais do grupo de pesquisa. 

Início das atividades junto à coordenadora do Projeto de Pesquisa, com o 

desenvolvimento do Plano de Atividade - 10 de Maio de 2022. 

 

4. BOLSAS E VAGAS 

A bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais e duração de 12 meses: 

 

Vagas Nº SIE Título Projeto Vigência da Bolsa* 

01  57064 O impacto da pandemia de COVID-19 no cuidado 

às crianças com complexidades de cuidados de 

saúde. 

10 de maio de 

2022 a 31 de 

junho de 2023. 

*Período de vigência sujeito a ajuste, devido à pandemia da covid-19 e retorno das atividades presenciais. 

 

5. DOS REQUISITOS  

6.1 Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria em Curso de 

Graduação em Enfermagem, cursando do primeiro semestre até o quinto semestre de graduação 

(a matrícula em vigência valerá como comprovação do atual semestre do candidato). 

6.2 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA, no Portal do Aluno e na 

Plataforma Lattes. 

6.3 Possuir conta corrente ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário, conta corrente do 

Banco do Brasil S/A para viabilizar implantação da bolsa. Não será permitida conta poupança ou 

conta conjunta. 

6.4 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo Benefício 

Socioeconômico - BSE. 

6.5 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades da bolsa, a ser proposto pelo 

coordenador no ato da inscrição, em jornada de no mínimo 20 (vinte) horas semanais e no máximo 

20 (vinte) horas semanais de atividades. 



 

 

6.6 Manter as condições de habilitação da indicação no período de vigência da bolsa. 

6.7  Ter aprovação em seleção pública, realizada pelo coordenador do projeto. 

6.8 O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa. 

 

7 INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas conforme segue: 

Período: 12/04/2022 a 16/04/2022 até às 18 horas. 

Pelo endereço de email: eliane.neves@ufsm.br 

A entrevista será presencial no dia 18/04/2022 a partir da 13:30 na sala 1303 do prédio 26 

– CCS/UFSM por ordem alfabética dos candidatos. 

Os arquivos enviados via email deverão estar no formato PDF. 

 

8 PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será composto de duas fases: 

a) A primeira fase será constituída por avaliação do currículo, por meio da inscrição 

via email, momento no qual o estudante deverá encaminhar: 

- Ficha de Inscrição com questões relacionadas a dados pessoais e semestre do 

curso (ANEXO 1); 

- Análise do Currículo Lattes atualizado mediante preenchimento da ficha 

(ANEXO 2); 

- Comprovante de Matrícula atualizado do candidato. 

 

b) A segunda fase será composta pela entrevista presencial individual do candidato, 

juntamente com a comprovação do semestre do candidato (não podendo ultrapassar o 

5° semestre). 

 

9 RESPONSABILIDADES DOS BOLSISTAS 

• Cumprir a carga horária de 20 horas semanais em atividades de pesquisa, juntamente 

com atividades do grupo de pesquisa conforme plano de trabalho a ser acordado com a 

coordenadora do projeto. 

• Cumprir com as exigências do edital que rege a bolsa que está concorrendo. 

• Cumprir as atividades descritas no plano do bolsista. 

• Apresentar trabalhos na JAI e Salão de Iniciação Cientíca do HUSM/EBSERH no ano 

de 2022. 
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10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail eliane.neves@ufsm.br . Os casos omissos serão 

resolvidos pela Coordenadora do Projeto. 

Santa Maria RS, 11 de Abril de 2022 

 

_______________________ 

Profª. Drª Eliane Tatsch Neves 

Professora Associada do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem UFSM 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa Criando 
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          ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTA 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA EDITAL 01/2022 - PIC/EBSERH/2022 

 

 

Declaro que esta ficha de inscrição contém informações completas e exatas, que aceito o 

sistema e os critérios adotados pela Instituição para avaliação.  

Declaro, ainda, que não sou bolsista de qualquer outro programa. 

 

Santa Maria/RS, ____ de __________ de 2022. 

 

______________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO

Nome completo: 

Matrícula: 

CPF: 

Identidade:                                       Órgão emissor:              UF:        Data de emissão:__/__/__ 

Data de nascimento: __/__/__          Local de nascimento: 

Nome do Pai: 

Nome da mãe: 

Endereço residencial:                                                                      nº 

Bairro:                                    Cidade:                        Estado:         CEP: 

E-mail: 

Telefone 

Semestre matrícula:                                 Data de ingresso no curso: __/__/__ 

Banco do Brasil: 

Número da agência: 

Conta bancária: 



 

 

ANEXO II 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSITA EDITAL 01/2022 - PIC/EBSERH/2022 

CANDIDATO(A): ___________________________________________________ 

LINK DO CURRÍCULO LATTES:_______________________________________ 

ASPECTOS PONTOS 

MÁXIMOS 

PONTOS 

OBTIDOS 

1. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

1.1 Resumo Simples em Eventos com Anais (Máximo 2 

trabalhos – 0,1 cada 

trabalho) 

0,2  

1.2 Resumos Expandidos em Eventos com Anais (Máximo 2 

trabalhos – 0,1 cada trabalho) 

0,2  

1.3 Artigos publicados em periódicos (Máximo 1 artigo – 0,5 

cada) 

0,60  

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GRADUAÇÃO 

2.1 Participação em Programas de Iniciação Científica 

(Máximo 01 vículos/anos – 0,5 por vínculo/ano) 

0,5  

2.2 Participação na organização de eventos (Máximo 1 evento 

– 0,25 cada evento) 

0,25  

2.3 Participação no Grupo de Pesquisa CRIANDO (Máximo 

de 4 semestres – 0,5 por semestre) 

1,0  

TOTAL 3,0  

 

Declaro que esta ficha de inscrição contém informações verídicas e que meu Currículo Lattes 

está atualizado para conferência das atividades aqui pontuadas.  

 

Santa Maria/RS, ____ de __________ de 2022. 

 

______________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 


