
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS-UNICAMP 
CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DE CAMPINAS  

PROCESSO SELETIVO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA 2021 

 

Com o presente edital, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de 

Campinas, da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo dos 

bolsistas do Programa de Incentivo em Toxicologia 2021, para alunos dos Cursos de Graduação da 

FCM/UNICAMP, da Faculdade de Enfermagem (FENF)/UNICAMP, e da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas (FCF)/UNICAMP. 

DATAS IMPORTANTES: 

1. INSCRIÇÕES: Deverão ser efetivadas após a inscrição no evento e preenchimento das informações 

do formulário contido no link https://www.fcm.unicamp.br/eventos/evento/370 no período de 

03/11/2020 a 13/11/2020 até às 23h59min. 

2. 1ª FASE- PROVA ESCRITA (BOLSISTAS DE 1º, 2º E 3º ANO): Será realizada no dia 01/12/2020, às 

18h, nos anfiteatros F1, F2 e F3 da FCM/UNICAMP. 

3. 2ª FASE- ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURRÍCULO: A data será comunicada após a divulgação dos 

resultados da prova escrita, na página https://www.fcm.unicamp.br/fcm/ciatox-de-campinas 

 

PROCESSO SELETIVO PARA OS BOLSISTAS DO 1º ANO (E1) 

§1º: Pré-requisitos: 

• Ser aluno regularmente matriculado na FCM/UNICAMP, e já ter cursado ou estar cursando a 

disciplina MD643 (Semiotécnica e Propedêutica). 

• Ser aluno regularmente matriculado na FENF/UNICAMP, e já ter cursado ou estar cursando a 

disciplina EN504 (Processo de Cuidar do Adulto e Idoso). 

• Ser aluno regularmente matriculado na FCF/UNICAMP, e já ter cursado ou estar cursando as 

disciplinas FR608 e FR609 (Farmacologia Básica I e II). 

• Ter acessado todas as aulas do curso Toxicologia e Toxinologia Clínica CIATox 2020, que serão 

disponibilizadas em formato pdf. O endereço eletrônico para acesso ao curso, exclusivo aos 

alunos devidamente inscritos, será disponibilizado a partir do dia 16/11/2020. 

 

§2º: Da prova de seleção: 

Será composta de prova escrita (peso 8) e entrevista (peso 2): 

• A prova escrita terá 10 testes de múltipla escolha (peso 6) e 2 questões dissertativas (peso 4). O 

conteúdo da prova objetiva será baseado no curso Toxicologia e Toxinologia Clínica CIATox 2020, 

com provas distintas para os alunos de graduação da FCM, FENF e FCF/Unicamp 

• Serão convocados para a entrevista até 18 candidatos da graduação da FCM/UNICAMP, até 18 

candidatos da graduação da FENF/UNICAMP, e até 7 candidatos da graduação da FCF/UNICAMP, 

que obtiverem as maiores notas na prova escrita, sendo considerada a nota mínima de corte 

igual ou maior que cinco. 

https://www.fcm.unicamp.br/eventos/evento/370
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/ciatox-de-campinas


• Serão destinadas 30 bolsas aos E1, sendo, a priori, 13 bolsas para alunos da graduação da 

FCM/UNICAMP, 13 para alunos da graduação da FENF/UNICAMP, e 4 bolsas para alunos da 

graduação da FCF/UNICAMP. 

• A nota final será obtida através do cálculo da nota da prova escrita (peso 8), somada à nota da 

entrevista (peso 2).  

 

PARA OS BOLSISTAS DO 2º E 3º ANO (E2 e E3) 

§1º: Pré-requisitos: 

• Para os E2: ter sido bolsista E1 do CIATox de Campinas no ano de 2020. 

• Para os E3: ter sido bolsista E2 do CIATox de Campinas no ano de 2020. 

• Não ter recebido nenhuma advertência por escrito durante o estágio.  

 

§2º: Da prova de seleção: 

Será composta de análise de avaliação de desempenho como E1 durante o ano de 2020 (peso 7) e de 

prova escrita (peso 3): 

• A avaliação de desempenho levará em consideração habilidades desenvolvidas durante o estágio 

como capacidade de comunicação durante os atendimentos telefônicos e presenciais, qualidade 

do preenchimento dos prontuários eletrônicos do sistema DATATOX, e capacidade de síntese nas 

informações fornecidas aos supervisores durante e na passagem dos plantões.  

• A prova objetiva será composta de 10 testes de múltipla escolha (peso 5), e 3 questões 

dissertativas (peso 5), e versará sobre casos clínicos prevalentes na rotina do CIATox. 

• A nota final será obtida através da nota obtida na avaliação de desempenho (peso 7) e da nota 

final da prova escrita (peso 3).  

• Serão aprovados os 12 candidatos que alcançarem as maiores notas finais, sendo destinadas 10 

bolsas para os E2 e 2 bolsas para os E3.  

 

 


