
 
 

 

Edital nº 001/2021 

 
 

O  Instituto Adolfo Lutz convoca para a matrícula os candidatos habilitados no Programa de Formação 

para a Investigação Científica do Instituto Adolfo Lutz (PIFIC-IAL) FEDIAL no ano de 2020/2021, por 

ordem de classificação e nº de vagas, no período de 13/01/2021  a 14/01/2021 exceto sábado, 

domingo e feriado no Instituto Adolfo Lutz. 

 
 
DOS LOCAIS: 
 

IAL – Central – Av. Dr. Arnaldo, 355 – Pacaembu – CEP: 01246-000 - São Paulo – SP - 3º andar – 

sala 91 -  no horário das 10:00 as 15:00h. 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO: 

No ato da matrícula o candidato convocado deverá apresentar (originais para conferência e entregar 

as cópias dos documentos) de acordo com os itens 5 a 5.9 e de 19.1 a 21 do Edital de Abertura de 

inscrições conforme segue: 

- Comprovante de quitação militar (somente para sexo masculino) 

- Título de Eleitor e Comprovante de quitação; 

- Carteira do Conselho Regional do Estado de São Paulo ou protocolo de inscrição ou equivalente; 

- Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior (reconhecido pelo MEC) 

acompanhado do Histórico Escolar de Graduação; 

- Cédula de identidade (RG); 

- CPF (caso não possua a informação do RG); 

- Carteira de Vacinação atualizada; 

- PIS/PASEP ou NIT (Número de Identificação do Trabalhador) – Se PIS entregar cópia da 

informação registrada na carteira de trabalho, se NIT entregar a impressão do site do 

Ministério do trabalho com informação do Nº NIT; 

- Seguro de Saúde/Vida que deverá ser solicitado ao Banco de sua preferência; 

- Declaração de não possuir vínculo empregatício (documento disponível no momento da  

Matricula);  
- Declaração de não possuir grau de parentesco (documento disponível no momento da  
Matricula);  
 
- 1 foto 3X4 para crachá; 

- Comprovante de residência atualizado; 

- Extrato bancário – Banco do Brasil, contendo nº da agência e conta corrente. 

 

 
 

Projetos e nº de vagas: 
 
Projeto: 01- Desenvolvimento de métodos laboratoriais avançados em biologia molecular por 

sequenciamento de nova geração e metagenômica para o diagnóstico e a vigilância genômica de 

agravos emergentes em saúde pública - 01 vaga - IAL Central.  

Coordenador: Dr. Claudio Tavares Sacchi   



Nº de Inscrição –  Nome – RG – Nota de Currículo –  Nota de Entrevista – Nota Final – 

Classificação 

8 - Caio Vinícius Dias Lopes - 50.728.487-2 – 36-47-83-1º 

 

 

 

Em: 07/01/2021 

 

Visto: ________________________________ 

          Silene S. S. Santana – Diretor Técnico II 

 

 

Em: _____/_____/_____ 

 

Ciente: ________________________________ 

             Adriana Bugno – Presidente do CTC/IAL 

           

 

Em:_____/_____/_____ 

 

De acordo:_________________________________ 

                  Laura N. da Cruz – Diretor Geral                                 

 


