
 

Edital de seleção  
 

O laboratório de Histopatologia da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Campus 

Arapiraca, torna público o presente Edital, tendo por objetivo a seleção de estudantes 

voluntários para a participação da empresa Oncotarget. 

 

Coordenador: Prof. Dr. Carlos Alberto de Carvalho Fraga 

 

Período de inscrição: 16/10/2020 a 10/11/2020, por meio do link 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1oUDJz5ti4V3N5nGt0W7NccHFJL_r7Y2-

KHARVtaQVEo/edit?usp=sharing_eip&ts=5f86ef58&urp=gmail_link&gxids=7757. 

 

Nº de vagas: 03 estudantes dos Curso de Computação e 03 estudantes das áreas de 

comunicação e administração. 

Forma de seleção: Entrevista online. 

 

Serão selecionados estudantes com habilidades para auxiliarem no desenvolvimento de 

algoritmos e/ ou auxiliar nos diversos meios de divulgação da empresa. 

 

Breve descrição da empresa 

A Oncontarget oferece uma tecnologia ainda incomum no mercado: tratamento 

para os cânceres de mama, próstata, pulmão e cabeça e pescoço de forma individual 

para cada paciente. A Oncotarget tem como foco em oncologia de precisão. A empresa 

buscar desenvolver um teste molecular para avaliação do prognóstico de pacientes com 

câncer de próstata, mama, pulmão e cabeça e pescoço. O exame para avaliação de 

prognóstico de pacientes com câncer consiste em um conjunto de sondas genéticas para 

análise da expressão de genes específicos. O teste será capaz de definir informações 

sobre a natureza dos tumores e a probabilidade de recidiva do câncer (recorrência) e 

benefício da quimioterapia adjuvante em um grupo de pacientes selecionados. Esses 



 

resultados permitem que o médico direcione melhor o tratamento para a paciente. 

Permite o uso de medicamentos mais eficazes e com menor efeito colateral, aumento 

da sobrevida e qualidade de vida, reduz riscos de internação e aumento da segurança e 

eficiência dos produtos. Aumento da eficácia e segurança dos fármacos, maior 

efetividade das vendas através da melhora da relação com os médicos e pode oferecer 

uma oportunidade para uso de novas drogas. Teste prognóstico em oncologia fornece 

informação para auxiliar clinicamente médicos na tomada de decisões relevantes. 

Reduz os custos do tratamento devido a terapias mais eficientes e reduz a quantidade 

de reclamações causadas por efeitos adversos. 

 

 
Arapiraca, 14 de outubro de 2020 

 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Carvalho Fraga 

Professor Adjunto Histologia e Embriologia 

Curso de Medicina - Universidade Federal de Alagoas - UFAL/Arapiraca 

http://lattes.cnpq.br/1658892101106938 

http://www.researcherid.com/rid/C-1328-2013 
https://www.carloscfraga.com.br/ 

 


