
 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

CHAMADA INTERNA Nº 11/2018 - PROPGPEC 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura torna públicos, nos termos desta 

Chamada Interna, as normas e os procedimentos necessários para a seleção dos servidores que 

complementarão o Comitê de Ética em Pesquisa do Colégio Pedro II. 

 
1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1. O Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado multidisciplinar e multiprofissional independente, de 

relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, constituído nos termos das 

Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde, da Norma Operacional nº 

001/2013 e legislações complementares. 

1.2. A finalidade do Comitê de Ética em Pesquisa é salvaguardar os direitos, a integridade e a dignidade 

dos sujeitos da pesquisa, bem como contribuir para a qualidade da pesquisa e seu desenvolvimento 

dentro de padrões ético-científicos estabelecidos nas Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 

pesquisa envolvendo seres humanos no país. 

1.3. A pesquisa envolvendo seres humanos é aquela que, individual ou coletivamente, se relaciona ao ser 

humano, de forma direta ou indireta, por meio do manejo de informações ou materiais.  

1.4. Ao Comitê de Ética em Pesquisa compete identificar, analisar e avaliar as implicações éticas dos 

projetos de pesquisa contemplando pesquisas de iniciação científica e trabalhos de conclusão de 

curso – especialização, mestrado ou doutorado – que sejam de interesse acadêmico ou operacional, 

desde que dentro da definição de “pesquisas envolvendo seres humanos”. 

1.5. Os membros do Comitê de Ética em Pesquisa, no exercício de suas atribuições, têm total independência 

e autonomia, mantendo sob caráter confidencial as informações às quais têm acesso. 

1.6. Para cada membro docente do Comitê de Ética em Pesquisa será destinada a carga horária de três 

horas semanais no Plano de Trabalho Docente (PTD) como atividade de pesquisa. 

1.7. Para cada membro técnico-administrativo do Comitê de Ética em Pesquisa será destinada a carga 

horária de três horas semanais em sua jornada de trabalho. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. A presente Chamada Interna tem como objetivo selecionar servidores para compor o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Colégio Pedro II (CEP-CPII), pelo período de dois anos, sendo permitida uma 

recondução. 

 

 

 



 

 
 

3. DAS VAGAS 

3.1. Esta Chamada Interna selecionará oito servidores, conforme quadro abaixo. 

Segmento Representado Vagas 

Departamento de Educação Infantil 1 

Departamento de Primeiro Segmento 2 

Área de Ciências Exatas (Ciência da Computação, Desenho e Matemática) 2 

Área de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia) 1 

NAPNE 2 

3.2. O candidato com maior número de pontos em cada segmento de representação será o titular e o 

segundo colocado será o suplente. 

 
4. DOS REQUISITOS 

4.1. Para participar da presente Chamada, o servidor deverá atender aos seguintes pré-requisitos: 

a) ser servidor do quadro permanente do Colégio Pedro II; 

b) ter, no mínimo, o título de mestre; 
c) ter experiência em pesquisa; 

d) ter Currículo Lattes atualizado nos últimos seis meses; 

e) não possuir nos assentamentos funcionais penalidades decorrentes de Processo Administrativo 

Disciplinar ou Processo Ético, nos últimos cinco anos; 

f) não ter projeto de pesquisa reprovado na Plataforma Brasil por óbices éticos; 

g) não participar de outros comitês ou comissões de caráter permanente do Colégio Pedro II; 

h) ter disponibilidade de três horas semanais para o desempenho das atribuições inerentes ao Comitê 

de Ética em Pesquisa. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Os interessados deverão submeter à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, via 

Protocolo Geral, no período indicado no cronograma desta Chamada Interna, os seguintes 

documentos: 

a) ficha de Inscrição (Anexo I); 
b) tabela de pontuação (Anexo II); 
c) termo de compromisso de sigilo (Anexo III); 

d) declaração de ausência de conflito de interesses (Anexo IV); 

e) cópia do diploma de grau mais alto com comprovante de revalidação, se obtido no exterior. 

5.2. Não será permitida a complementação de documentos fora do ato de inscrição. 

 
6. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

6.1. O processo de seleção será conduzido por Banca de Avaliação, nomeada pelo Reitor especificamente 

para este fim. 

6.2. A seleção e a classificação dos candidatos levarão em conta os critérios definidos na Tabela de 

Pontuação, constante no Anexo II. 

6.3. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação.  

6.4. Em caso de empate terá prioridade o candidato com maior experiência em atividades de pesquisa. 

Persistindo o empate, terá prioridade o candidato com maior tempo de serviço no Colégio Pedro II. 



 

 
 

6.5. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com 

o formulário constante do Anexo V. 

 
7. DOS COMPROMISSOS 

7.1. Os servidores selecionados, de acordo com os critérios e vagas definidos nesta Chamada Interna, 

comporão o Comitê de Ética em Pesquisa pelo período de dois anos contados a partir da data de 

posse. 

7.2. Os servidores selecionados deverão: 

a) comparecer às reuniões ordinárias e às extraordinárias, presenciais ou virtuais; 

b) analisar protocolos de pesquisa submetidos ao CEP-CPII; 

c) elaborar, nos prazos estabelecidos, os pareceres sobre os projetos de pesquisa que lhes forem 

encaminhados;  

d) realizar consultorias, auditorias e diligências que lhes forem solicitadas, nos prazos estabelecidos;  

e) apreciar o Relatório de Atividade e o Planejamento de atividades anuais; 

f) apresentar proposições sobre as questões atinentes ao Sistema CEP/CONEP;  

g) promover atividades educativas para a comunidade interna e externa do Colégio Pedro II;  

h) manter o sigilo das informações referentes aos projetos de pesquisa apreciados e respectivos 

consultores ad hoc;  

i) promover a capacitação dos novos membros;  

j) preservar as informações às quais tiverem acesso, que devem ser utilizadas exclusivamente para os 

fins específicos relacionados às atividades de sua competência como membros deste CEP;  

k) realizar atividades de capacitação inicial e permanente em ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos;  

l) realizar estudos das normas, regimentos e demais documentos relacionados ao CEP-CPII e do sistema 

CEP-CONEP/MS (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério de Saúde. 

 
8. DOS RESULTADOS 

8.1. Os resultados serão divulgados conforme o Cronograma desta Chamada Interna, no site do Colégio 

Pedro II (www.cp2.g12.br). 

 
9. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

9.1. Prescreve o direito de impugnar os termos dessa Chamada, para aquele que não o fizer até o 

segundo dia útil anterior ao prazo final das inscrições. 

9.2. Não terão efeito de recurso, as impugnações feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 

10. DO CRONOGRAMA 
 

Etapa Período 

Inscrição 18/04/2018 a 02/05/2018 

Divulgação do Resultado 03/05/2018 

Período de Recursos 04/05/2018 

Resultado dos Recursos e Resultado Final 07/05/2018 

 

http://www.cp2.g12.br/


 

 
 

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
11.1. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas nesta Chamada 

Interna. 

11.2. O candidato selecionado receberá capacitação quanto aos aspectos éticos da pesquisa com seres 

humanos, procedimentos de manuseio da Plataforma Brasil na condição de membro de Comitê, 

rotina das reuniões e do sistema CEP-CONEP antes de iniciarem o exercício de suas funções no 

Comitê. 

11.3. Caberá ao Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, resolver os 

casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada. 

11.4. Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail propgpec@cp2.g12.br. 

 
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018. 

 
 

Marcia Martins de Oliveira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 



 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Chamada Interna n° 11/2018 – PROPGPEC – Composição do Comitê de Ética em Pesquisa) 

 
1. DADOS PESSOAIS 

Nome  

CPF  RG  Órgão expedidor  

Endereço  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

Link do Lattes  

 
2. DADOS PROFISSIONAIS 

SIAPE  Ingresso no CPII  

Departamento/Seção  Campus  

Disciplina  

E-mail institucional  Ramal  

 
3. DADOS ACADÊMICOS 

 Instituição Curso/Programa Conclusão 

Graduação    

Especialização    

Mestrado    

Doutorado    

 

 
 

Rio de Janeiro,   de  ______________________ de 2018 
 

 
Assinatura 



 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 
 

 

ANEXO II 
TABELA DE PONTUAÇÃO  

(Chamada Interna n° 11/2018 – PROPGPEC – Composição do Comitê de Ética em Pesquisa) 
 

 

Critério 
Pontuação 

por Item 

Nº de 
Itens 

Total 

Doutorado 30 1  

Mestrado 20 1  

Artigo publicado em periódico de nível Qualis A1 a B2 (máximo de 3 itens) 30   

Artigo publicado em periódico de nível Qualis B3 a B5(máximo de 3 itens) 15   

Artigo aceito para publicação em revista Qualis C (máximo de 3 itens) 05   

Trabalho completo publicado em anais de eventos (máximo de 3 itens) 05   

Orientação de Mestrado/Doutorado Concluída (máximo de 3 itens) 10   

Orientação de Especialização Concluída (máximo de 3 itens) 05   

Orientação de Iniciação Cientifica Jr (máximo de 3 itens) 02   

Total de pontos obtidos -----   

Observações: 
 O candidato deverá preencher o formulário com a formação de nível mais alto (mestrado ou doutorado). 

 O nível Qualis considerado será o vigente na data de avaliação pela Banca Examinadora. 

 Todas as informações prestadas acima deverão estar registradas no Currículo Lattes. 

  



 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO III 
TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO 

(Chamada Interna n° 11/2018 – PROPGPEC – Composição do Comitê de Ética em Pesquisa) 
 

  
Eu, ___________________________________________________, RG nº ________________, 

expedido por __________________, CPF nº _______________, comprometo-me a manter sigilo do 

conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos protocolos de pesquisa tramitados no 

Sistema CEP/CONEP, bem como do conteúdo das reuniões do Colegiado do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Colégio Pedro II e dos documentos, inclusive virtuais, sob pena de responsabilidade cível e 

criminal. 

 
Rio de Janeiro, _____ de __________________ de 2018. 

 

 

 

 

Assinatura  



 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES 

(Chamada Interna n° 11/2018 – PROPGPEC – Composição do Comitê de Ética em Pesquisa) 
 
 
 

Eu, _____________________________________________________, RG nº ____________, 

expedida por _________________,  CPF nº ________________, como candidato a membro do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Colégio Pedro II, declaro: 

 não apresentar conflito de interesses entre as atividades que exerço e a minha participação como 

membro do Comitê de Ética em Pesquisa; 

 manter total independência de ação no exercício das funções que serão exercidas junto ao Comitê 

de Ética em Pesquisa; 

 que atuarei de forma voluntária, autônoma e mantendo sigilo e confidencialidade das informações 

às quais terei acesso; 

 ter disponibilidade de três horas semanais para atuar no Comitê de Ética em Pesquisa do Colégio 

Pedro II. 

 
 

Rio de Janeiro, ____ de _____________ de 2018. 

 

 
 

Assinatura



 

 
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO V 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(Chamada Interna n° 11/2018 – PROPGPEC – Composição do Comitê de Ética em Pesquisa) 
 

 

À Banca da Chamada Interna nº 11/2018 - PROPGPEC 

 
Nome do candidato(a):     

Nº de inscrição:    

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro  /  /      

Assinatura 


