
Edital FEDIAL Nº 015/2018 
 

O Instituto Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de Doenças torna público o 
Edital de abertura de inscrições para seleção de candidatos ao Programa de 
Formação para a Investigação Científica do Instituto Adolfo Lutz, no ano de 
2018/2019, para os seguintes projetos:  
 
Títulos do Projeto Nº de Bolsas 

1- Estudo de método e avaliação de resíduos de agrotóxicos em água 

destinada ao consumo humano por cromatografia acoplada à 

espectrometria de massas (MS/MS) 

 

01 – IAL Central 

2- Caracterização de bacilos Gram-negativos multirresistentes isolados 

de hospitais do estado de São Paulo 

 

01 – IAL – CLR  

de Marilia  

3- Padronização de PCR tempo real para quantificação de carga 

parasitária em modelo animal experimentalmente infectado com 

Leishmania (Leishmania) infantum 

 

01 – IAL Central 

4- Monitoramento e caracterização molecular das infecções causadas 

por adenovírus entérico 40/41 associado à gastroenterite aguda nas 

eras pré e pósvacinação universal contra o rotavírus 

 

01 – IAL Central 

5- Aplicabilidade de métodos alternativos no monitoramento da 

qualidade microbiológica da água tratada para diálise 

 

01 – IAL Central 

6- Controle externo de qualidade dos laboratórios da Rede Pública de 

Saúde: qualificação analítica e atenção à saúde 

01 – IAL Central 

7- Estratégias de subtipagem molecular utilizando a técnica de Next 

Generation sequencing para a vigilância de Salmonella spp 

 

01 – IAL Central 

8- Pesquisa de novos marcadores genotípicos com vistas à 

padronização de um ensaio de PCR em tempo real para detecção de E. 

coli produtora de toxina Shiga em materiais diversos 

 

01 – IAL Central 

9- Vigilância e epidemiologia molecular dos bocavírus humanos 

associados à gastroenterite aguda 

 

01 – IAL Central 

10- Análise da eficiência de um sistema de armazenamento de 

pequenas quantidades de material biológico em cartão associado a um 

método de diagnóstico e quantificação molecular de última geração 

 

01 – IAL Central 

11- Padronização da metodologia de hibridização in situ para o 

diagnóstico da dengue, febre amarela e zika virus 

 

01 – IAL Central 

 
DOS LOCAIS: 
 
IAL – Central – Av. Dr. Arnaldo, 355 – Pacaembu – CEP: 01246-000 - São Paulo – 
SP 
 
IAL - CLR de Marília – Rua Lima e Costa, nº1630 – Alto Cafezal – CEP: 17506-210 – 
Marilia - SP  
 
 
A SELEÇÃO SERÁ REGIDA PELAS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 
 
1- Poderão inscrever-se no Programa de Formação para a Investigação Científica os 
profissionais formados nos cursos de Biologia, Biomedicina, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Química, Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Química, Medicina, Medicina 



Veterinária, Zootecnia, Nutrição, Curso Superior de Tecnologia de Alimentos, Curso de 
Ciências dos Alimentos. 
 
2- O período de duração da bolsa será de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 2 
anos, com carga horária de 40 horas semanais, dentro do horário oficial de 
funcionamento institucional, de 07:00 às 19:00h. 
 
 
DA BOLSA  
 

3- Os candidatos matriculados receberão bolsas de estudo financiadas pelo Fundo 
Especial de Despesa do Instituto Adolfo Lutz - FEDIAL. 

4- O valor da bolsa de estudo fixado pelo Conselho Técnico Administrativo do IAL é de 
R$ 1.840,00 (hum mil e oitocentos e quarenta reais).  
 
DAS EXIGÊNCIAS 
 
5- Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos: 
5.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
5.2 - Quando do sexo masculino ter cumprido as obrigações com o Serviço Militar; 
5.3 - Ter votado na última eleição ou ter se justificado nos termos da lei; 
5.4 - Estar habilitado para o exercício profissional; 
5.5 - Ter concluído curso superior até 2018, sendo o curso e a Instituição de Ensino 
reconhecido pelo MEC;  
5.6 - Possuir registro no respectivo Conselho Regional do Estado de São Paulo ou 
protocolo de inscrição ou equivalente; 
5.7 - Cadastrar e/ou atualizar (OBRIGATÓRIO) e publicar o seu currículo na 
Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br/;  
5.8 - Não poderá ter nenhuma atividade, remunerada ou não, no período contratual 
estabelecido no item 2 deste Edital; 
5.9 - Não poderá ter parentesco até o terceiro grau, com os Coordenadores dos 
Projetos e/ou membros da Comissão Julgadora.  
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
6- As inscrições serão recebidas no período de 22/10/18 a 09/11/18, no horário 
das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:00 horas exceto sábado, domingo e feriado, no 
endereço discriminado abaixo: 

IAL – Central: Av. Dr. Arnaldo, 355, 3º andar, sala 91, Cerqueira César – São 
Paulo. 

IAL - CLR de Marília – Rua Lima e Costa, nº1630 – Alto Cafezal – CEP: 17506-210 
– Marilia - SP  
 
7- Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição o original e cópia da cédula 
de identidade e cópia dos documentos relacionados nos itens 5.1 a 5.7. 
7.1 - O Candidato inscrito deverá entregar o currículo Lattes impresso com os 
comprovantes dos documentos citados, no ato da inscrição. 
7.2 - As informações sobre os projetos e suas áreas estarão publicadas no site do 
Instituto Adolfo Lutz – www.ial.sp.gov.br 
7.3 - Não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não o 
estabelecido neste Edital. 
7.4 - No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados: o instrumento 
de mandato, documento de identidade do procurador e cópia do documento de 
identidade do candidato;  



7.5 - Não serão recebidas inscrições via postal ou eletrônica. 
7.6 - Informações: e-mail: selecaorh@ial.sp.gov.br  
 
DA SELEÇÃO 
 
8 - A seleção constará de: 
8.1 - Entrevista com coordenador do projeto escolhido; 
8.2 - Análise de currículo conforme exigido;  

8.3 - Serão considerados para análise do currículo os cursos e a experiência de 
trabalho devidamente comprovados e relacionados com a área temática do projeto. 
8.4 - A entrevista será avaliada na escala de 0 a 50 pontos. 
8.5 - Serão atribuídos ao currículo até 50 pontos. 
 
DA HABILITAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO 
 
9 - Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 50 pontos na soma dos pontos obtidos na entrevista e na análise do 
currículo. 
10 - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final, 
publicada em Diário Oficial do Estado. 
11 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência sucessivamente o 
candidato que tiver: 
11.1 - maior pontuação na análise de currículo; 
11.2 - maior idade. 
 
DA DATA DE ENTREVISTA 
 
Títulos do Projeto DATA 

1- Estudo de método e avaliação de resíduos de agrotóxicos em água 

destinada ao consumo humano por cromatografia acoplada à 

espectrometria de massas (MS/MS) 

 

18/12/2018 

2- Caracterização de bacilos Gram-negativos multirresistentes isolados de 

hospitais do estado de São Paulo 

 

14/12/2018 

3- Padronização de PCR tempo real para quantificação de carga parasitária 

em modelo animal experimentalmente infectado com Leishmania 

(Leishmania) infantum 

 

18/12/2018 

4- Monitoramento e caracterização molecular das infecções causadas por 

adenovírus entérico 40/41 associado à gastroenterite aguda nas eras pré e 

pósvacinação universal contra o rotavírus 

 

18/12/2018 

5- Aplicabilidade de métodos alternativos no monitoramento da qualidade 

microbiológica da água tratada para diálise 

 

18/12/2018 

6- Controle externo de qualidade dos laboratórios da Rede Pública de 

Saúde: qualificação analítica e atenção à saúde 

14/12/2018 

7- Estratégias de subtipagem molecular utilizando a técnica de Next 

Generation sequencing para a vigilância de Salmonella spp 

 

14/12/2018 

8- Pesquisa de novos marcadores genotípicos com vistas à padronização de 

um ensaio de PCR em tempo real para detecção de E. coli produtora de 

toxina Shiga em materiais diversos 

 

18/12/2018 

9- Vigilância e epidemiologia molecular dos bocavírus humanos associados 

à gastroenterite aguda 

 

18/12/2018 

mailto:selecaorh@ial.sp.gov.br


10- Análise da eficiência de um sistema de armazenamento de pequenas 

quantidades de material biológico em cartão associado a um método de 

diagnóstico e quantificação molecular de última geração 

 

18/12/2018 

11- Padronização da metodologia de hibridização in situ para o diagnóstico 

da dengue, febre amarela e zika virus 

 

14/12/2018 

 
 
12 - A entrevista está prevista para os dias 14/12/2018 e 18/12/2018, conforme 
quadro acima - no Instituto Adolfo Lutz Central e CLR de Marília, qualquer 
alteração de data será publicada em Diário Oficial. A convocação discriminando os 
horários será publicada em Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site do Instituto 
Adolfo Lutz – www.ial.sp.gov.br 
 
 
13 - O resultado da nota final e a classificação dos candidatos serão publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site do Instituto Adolfo Lutz – 
www.ial.sp.gov.br 
 
DO RECURSO 
 
14 - Os candidatos terão 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da 
divulgação dos resultados da avaliação curricular em Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, para entrarem com pedido de recurso, mediante requerimento dirigido ao 
Instituto Adolfo Lutz e entregar no Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de RH, 
sito a Av. Dr. Arnaldo, 355 – 3º andar, sala 91 e para o CLR de Marília, referente aos 
candidatos que se inscreverem na respectiva cidade. 
14.1 – Não serão recebidos recursos via postal ou eletrônica. 
15 - Após análise do recurso, os resultados serão publicados em Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. 
 
DA EXECUÇÃO DA ENTREVISTA 
16 - Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista 15 minutos antes do 
horário marcado, munidos dos documentos de identidade, comprovante de inscrição; 
 
17 - Não haverá segunda chamada para a entrevista seja qual for o motivo alegado. 
 
DA MATRÍCULA  
 
18 - A matrícula dos candidatos classificados será realizada no endereço citado no 
item 6 deste edital, em datas e horários a serem agendados e publicados pela 
Instituição. O não comparecimento do candidato até o último dia previsto para a 
realização da matrícula caracterizará na sua desistência do processo seletivo, ficando 
a instituição autorizada para proceder com nova convocação.   
18.1 – Caso haja nova convocação será publicada nova lista em Diário Oficial do 
Estado de São Paulo no dia subseqüente ao término da convocação anterior, 
seguindo a ordem da lista de classificação dos candidatos.  

19 - O candidato aprovado e convocado de acordo com o número de vagas 
disponíveis deverá entregar no ato da matrícula: 
19.1 - Originais e cópias da cédula de identidade, do CPF e da carteira de vacinação 
atualizada. 
19.2 - Originais e cópias dos documentos constantes dos itens 5.1 a 5.9 
19.3 - Números de Inscrição do Trabalhador - NIT (PIS/PASEP) junto à Previdência 
Social, se houver. 
20- O bolsista será orientado a efetuar abertura de conta corrente no Banco do Brasil, 
a fim de receber o valor da bolsa de estudo. 

http://www.ial.sp.gov.br/
http://www.ial.sp.gov.br/


21 – O bolsista será orientado a efetuar contrato de Seguro de Saúde.  

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
34 - Qualquer alteração de datas, prazos e local será publicada no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e divulgada aos candidatos com devida antecedência. 
35 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato da seleção e do programa, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
36 - A inscrição implicará no conhecimento da presente instrução e no compromisso 
da aceitação das condições aqui estabelecidas. 
 

 


