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Ofício nº 02/2023-CPq 

 

Bauru, 11 de janeiro de 2023. 

 

Prezado Corpo Técnico de Nível Superior e Docente 

 

Informamos que a Comissão de Pesquisa do HRAC-USP receberá inscrições no período 

de 11/01/2023 a 01/02/2023, visando o preenchimento das vagas citadas abaixo, referentes a um 

terço de seus membros titulares e suplentes representantes da área de Ciências da Saúde 

(Medicina, Fonoaudiologia, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição), 

Ciências Biológicas (Genética, Fisiologia e Biologia) e Ciências Sociais e Humanas (Psicologia e 

Educação Especial/Terapia Educacional), mandato no período de 2022 a 2025.  

AS INSCRIÇÕES SERÃO PARA AS VAGAS DE: 

- 1 (um) membro titular, representante da área Ciências da Saúde (Medicina, 

Fonoaudiologia, Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Nutrição); 

- 2 (dois) membros suplentes, sendo: 

✓ 1(um) membro representante da área Ciências da Saúde (Medicina, 

Fonoaudiologia, Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Nutrição); 

✓ 1(um) membro representante da área Ciências Sociais e Humanas (Psicologia e 

Educação Especial/Terapia Educacional). 

Conforme regimento interno da comissão Art. 2º, o pré-requisito para se candidatar é ser 

portador no mínimo do título de doutor, ser Técnico de Nível Superior ou docente do Campus 

USP/Bauru contratado pela USP, prestando serviço no HRAC-USP. Os membros terão mandato 

de três (3) anos e a renovação será de um terço a cada dois anos.  

No ato da inscrição deverá entregar o formulário de inscrição e a tabela com o perfil do 

pesquisador, preenchidas e assinada (arquivo disponível no site: 

http://hrac.usp.br/pesquisa/comissao-de-pesquisa/processo-eleitoral-cpq/, que será utilizada para 

cálculo da Comissão de Pesquisa e classificação pela soma total dos pontos. O critério de 

desempate será o candidato com mais publicações em periódicos indexados no Scopus.  

O resultado será enviado para a reunião de abril de 2023 do Conselho Deliberativo do 

HRAC-USP, que homologará a indicação do membro titular e suplente inscritos e liberará ofício 

com a nova composição da Comissão de Pesquisa.  

A Comissão de Pesquisa enviará um ofício ao membro eleito informando o início de seu 

mandato. 

http://hrac.usp.br/pesquisa/comissao-de-pesquisa/processo-eleitoral-cpq/
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Após a eleição toda a documentação ficará disponível ao candidato inscrito. 

Solicitamos a V.Sª a gentileza de divulgar na área sob sua coordenação. 

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto à Secretaria da Comissão de 

Pesquisa – ramal 358439, ou pelo e-mail: scapesq@usp.br 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Sª os nossos protestos de estima e 

consideração. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

PROFA. DRA. DANIELA GAMBA GARIB CARREIRA  

Presidente da Comissão de Pesquisa do HRAC-USP 
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