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EDITAL 1º semestre de 2022 

 

 

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein faz saber que estão abertas as 

inscrições para seleção de candidatos a 10 vagas no PROGRAMA DE TREINAMENTO 

CIENTÍFICO PARA RECÉM GRADUADOS EM MEDICINA. 

 

DESCRIÇÃO  

O Programa de Treinamento Científico para recém graduados em Medicina pela Faculdade 

Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein - FICSAE tem por objetivo criar oportunidades 

para alunos que completaram a sua graduação em Medicina nesta instituição e que gostariam 

de aprimorar seu conhecimento em pesquisa científica na área médica por meio de atividades 

de condução, gerenciamento e coordenação de protocolos de Pesquisa Clínica e Experimental 

em diversas áreas do conhecimento. O programa terá duração de 12 meses. As atividades 

serão desenvolvidas nas diversas unidades do Hospital Israelita Albert Einstein e terão a 

supervisão de docentes credenciados no Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ciências 

da Saúde, vinculado à FICSAE.  

BOLSA-TREINAMENTO 

Serão concedidas aos candidatos aprovados bolsas mensais no valor de R$ 4.285,50 (Quatro 

mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), com prazo máximo de 12 meses, 

não prorrogáveis. 

ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

As atividades serão estabelecidas pelo docente que supervisionará o treinamento. Seguem 

algumas abaixo: 

• Participar dos projetos de pesquisa clínica e experimental de áreas do Hospital Israelita 

Albert Einstein (HIAE) ou do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP); 

• Participar do planejamento, implementação, execução, análise e redação de protocolos de 

pesquisa com base nos objetivos da instituição e da área que o receberá; 

• Participar das atividades didáticas-científicas, como: reuniões, cursos, simpósios, congressos, 

treinamentos, e eventos promovidos pela instituição; 

• Desenvolver habilidades básicas para análise de dados com softwares específicos.  

• Entre outras. 
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O processo seletivo para ingresso no Treinamento será constituído por duas fases, todas 

eliminatórias, a saber: 

1ª fase: inscrição; 

2ª fase: entrevista com os gestores da área na qual o aluno atuará.  

I. INSCRIÇÃO (1ª fase) 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente com o preenchimento do formulário neste 

link: https://forms.gle/ggB3mjgLBxBnBRco6, até 10/05/2022. 

Critérios de elegibilidade 

o Possuir formação superior em Medicina pela FICSAE; 

o Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

o Inserir no formulário uma carta de apresentação. 

Competências desejáveis 

o Ter realizado Iniciação Científica durante a graduação de Medicina;  

o Inglês fluente; 

o Habilidade no relacionamento interpessoal; 

o Conhecimento em informática. 

II. ENTREVISTA (2ª fase) 

Entrevista com o(s) gestor(es) da área de pesquisa ou assistencial que irá receber o bolsista. A 

data e local serão enviados por e-mail. 

III. RESULTADOS 

O resultado do processo seletivo será divulgado até 10/06/2022 por e-mail. 

As atividades do bolsista iniciarão conforme definição da área onde atuará. 

 

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 

o A documentação dos candidatos não aprovados ficará disponível na Secretaria após o 

término do processo seletivo. 

https://forms.gle/ggB3mjgLBxBnBRco6
http://lattes.cnpq.br/
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o A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação 

tácita das condições de seleção, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas 

legais pertinentes. 

V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Secretaria Acadêmica 

E-mail: pgacademica@einstein.br  

 

mailto:pgacademica@einstein.br

