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CONVITE 

 O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (CEP-HC/UFPE), vem por meio deste tornar pública e 

convidar a comunidade acadêmica da UFPE, profissionais do Hospital das Clínicas e demais 

interessados, para participar da 2ª Seleção de membros para composição do presente Comitê de 

Ética. 

 Estão sendo ofertadas 16 (dezesseis) vagas, sendo 6 (seis) para membros titulares e 10 (dez) 

para membros suplentes. 

 As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 11 de abril de 2021. O candidato 

deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da EBSERH 

(https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hc-ufpe/ensino-e-

pesquisa/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa-cep) e enviá-la para o e-mail do CEP-HC/UFPE 

(cep.hcpe@ebserh.gov.br). 

 

     O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do H.C. reúne-se ordinariamente  na 1ª 

segunda-feira de cada mês, das 8:00h às 12:00h, excepcionalmente poderá ocorrer em outra 

segunda-feira do mês. 

 Os critérios abaixo serão considerados na seleção dos candidatos: 

1) Disponibilidade do candidato para participar de todas as reuniões do Comitê ; 

2) Experiências nas áreas de pesquisa, bioética e/ou ética. 
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 O processo de seleção respeitará o caráter multidisciplinar do CEP/HC/UFPE. 

 

 A seleção será realizada por uma Comissão composta por 03 (três) membros do 

CEP/HC/UFPE, sendo o resultado homologado em reunião do Comitê, com previsão de 

divulgação no dia 19 de abril de 2021, através do Boletim Informativo do Hospital das 

Clínicas.  Pela característica da seleção,  o resultado não estará sujeito a recurso. 

 

 Os candidatos selecionados receberão capacitação quanto aos aspectos éticos da pesquisa 

com seres humanos, procedimentos de manuseio da Plataforma Brasil na condição de membro 

de Comitê, modus operandi das reuniões e do sistema CEP/CONEP antes de iniciarem o 

exercício de suas funções no Comitê. 

 

 Os membros do CEP têm total independência de ação no exercício de suas funções no 

Comitê, mantendo, sob caráter confidencial, as informações as quais têm acesso, tanto físicas 

como digitais. 

 

 Ressalta-se que os membros do CEP não são remunerados pelo desempenho de suas 

tarefas e atribuições, pois trata-se de um encargo voluntário. Tampouco sua condição de 

membro gera um vínculo com o Hospital das Clínicas ou com a EBSERH. 

 

 O mandato dos membros do CEP será de 3 (três) anos, podendo ser renovado ao final 

desse período. 

Recife, 26 de março de 2021. 
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