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EDITAL 01/2014 

 

Escolha dos Membros do Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

da Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

 

A Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos - CEPSH 

com base na Resolução 024/2008-CONSEPE, na Resolução 003/2004-CONSEPE e em 

conformidade com a Resolução 466/20102-MS/CNS/CONEP e Norma Operacional 

001/2013–MS/CNS, torna pública a abertura de inscrições para Candidatura dos Membros 

do Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo Seres Humanos – UDESC.  

 

 

1. DO QUANTITATIVO DE VAGAS: 

 

A escolha para recomposição dos novos membros dos CEPSH/UDESC tratará de 07(sete) 

vagas, de acordo com seu Regimento, nas seguintes áreas: 

 

- Área de Ciências Jurídicas da UDESC: 01 vaga 

- Área de Engenharia da UDESC: 01 vaga 

- Área das Ciências Sociais e Humanas da UDESC: 01 vaga 

- Representação da Comunidade: 01 vaga 

- Área de Ciências Sociais e Aplicadas da UDESC: 01 vaga 

- Entidade Religiosa: 01 vaga 

- Representante de Usuários: 01 vaga 

 

2. DA REMUNERAÇÃO: 

 

De acordo com a Resolução 466/2012-MS/MS/CONEP, os membros do CEPSH/UDESC 

não poderão ser remunerados no desempenho desta tarefa, porém, devem garantir que 

tenham disponibilidade para esta função. No caso dos membros pertencentes ao quadro 

funcional da UDESC, é possível a alocação de carga horária destinada especificamente 

para este fim. 

 

3. DO MANDATO: 

 

O mandato dos membros poderá ser de até três (03) anos, reconduzíveis, por intenção do 

interessado e intenção do CEPSH/UDESC, por até mais três (03) anos.  

 

4. DOS REQUISITOS: 

 

Os candidatos, de acordo com o item 2 deste Edital, às áreas de ciências sociais e humanas, 

das ciências da engenharia, das ciências jurídicas e das ciências sociais e aplicadas terão 

que ser profissionais da UDESC, efetivos, que não tenham cargos/funções que possam 

provocar conflitos de interesses pessoais e/ou institucionais. 

 

Os candidatos à representação  da Comunidade, deverão ser indivíduos da população em 

geral que minimamente conheçam os processos bioéticos existentes na realidade brasileira 

atual. 

 



Os candidatos à vaga de Usuários, de acordo com Norma Operacional 

001/2013/CONEP/CNS/MS, deverão ser indicados pelos Conselhos Municipais ou 

Estaduais de Saúde, bem como por movimentos sociais e entidades representativas de 

usuários. 

 

 

5. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  

 

As inscrições deverão ser realizadas de 31/03/2014 a 18/04/2014. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

Os candidatos deverão oficializar a sua candidatura por meio de pedido de inscrição Anexo 

I deste Edital disponível no link www.udesc.br página do Comitê de Ética, o qual deve ser 

impresso, datado e assinado. Os candidatos às áreas das ciências da saúde, das   ciências 

sociais e humanas, das ciências da engenharia, das ciências jurídicas e ciências sociais e 

aplicadas, deverão entregar ainda no ato da inscrição, link do Currículo Lattes devidamente 

atualizado no mês de fevereiro de 2014, e Declaração de Ausência de Conflitos de 

Interesses decorrentes de sua função, Anexo II deste Edital disponível no link 

www.udesc.br página do Comitê de Ética. Todos os documentos deverão ser entregues no 

Comitê de Ética no horário das 9horas às 15horas, via correio no endereço UDESC/ 

Comitê de Ética, Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis/SC – 88035-001  

ou via malote da UDESC. 

 

7. DA SELEÇÃO: 

 

A definição dos novos membros dar-se-á através de uma Comissão de Seleção composta 

por todos os membros do CEPSH/UDESC, que terá o prazo até dia 24/04/2014 para 

indicação dos novos membros. Os critérios de seleção basear-se-ão nas experiências 

profissionais no ensino e na pesquisa e experiência prévia em comitês de ética em 

pesquisa, previstas no currículo Lattes dos candidatos. 

 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 

A composição dos novos membros do CEPSH/UDESC, indicados pela Comissão de 

Seleção será publicada no sítio www.udesc.br página do Comitê de Ética, a partir do dia 

25/04//2014. 

 

9. DA POSSE: 

 

A posse dos novos membros dar-se-á em reunião plenária a ser realizada no dia 

29/04/2014, às 13:30 horas, no Plenarinho da Reitoria da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

 

Florianópolis, 25 de março de 2014.      

 
   ProfªMª. Luciana Dornbusch Lopes 

   Coordenadora do CEPSH/UDESC 
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