
 
   
 
 
 

 
 

Universidade de Brasília – UnB 
Faculdade de Ciências da Saúde 

Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde 
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – CEAM/UnB  

Núcleo de Estudos de Saúde Pública – NESP/UnB 
 

 

Edital interno simplificado para seleção de alunos de iniciação científica 

para os projetos que integram o Laboratório de Educação, Informação e 

Comunicação em Saúde – ECOS/FS/UnB e o Núcleo de Estudos de Saúde 

Pública – NESP/CEAM/UnB. 

I. INSCRIÇÕES E VAGAS 

Serão disponibilizadas 04 vagas remuneradas e 08 para voluntários 

para estudantes de graduação, bacharelado ou licenciatura da Universidade de 

Brasília. As vagas podem ser ocupadas por estudantes de todas as áreas do 

conhecimento, nos seguintes projetos: 

- Saúde na Mídia; 

- Radioweb Saúde UnB; 

- Educação em Saúde: a Politica Nacional de Saúde Integral da 

População LGBT e os Agentes Comunitários de Saúde; 

- Observatório da Politica Nacional de Saúde Integral da População 

LGBT no SUS. 

Poderão se candidatar às vagas todos(as) os(as) estudantes que 

atenderem aos requisitos descritos no item II deste edital. As inscrições 

poderão ser feitas através do e-mail comsaude@unb.br. Os candidatos 

deverão encaminhar, por e-mail, no ato da inscrição: 

- Currículo Lattes atualizado; 

- Quadro resumo indicando o IRA; 



- Histórico Escolar. 

 Após a inscrição os estudantes receberão informações, via e-mail, sobre 

o processo seletivo que irá ocorrer presencialmente na data prevista no item IV 

deste edital. 

II. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

(a) Ser estudante de graduação; 

(b) Estar em dias com as obrigações junto à Universidade e seu curso de 

origem; 

(c) Possuir IRA superior ou igual a 3;  

(d) Dispor de, pelo menos, três semestres letivos para o desenvolvimento 

das atividades;  

(e) Possuir habilidades em informática; 

(f) Possuir disponibilidade 20 horas de dedicação semanais para o 

cumprimento das atividades; 

(g) Não estar comprometido com atividades de PIBIC ou PIBEX.  

 

 

III. DA SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos dar-se-á em caráter classificatório. Os 

candidatos inscritos que atendam aos pré-requisitos a que se referem o Item II 

deste edital, serão convidados a participar de uma entrevista. 

 

IV. DO CRONOGRAMA  

a) Inscrição dos candidatos: 12/04/2016 a 18/04/2016. 

b) Entrevistas: 19/04/2016 

c) Seleção dos candidatos: 20/04/2016 

d) Publicação dos resultados: 20/04/2016 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 



  O preenchimento das vagas se dará ao longo do segundo semestre de 

2016, observando a ordem de classificação de alunos selecionados neste 

processo seletivo.  

 

 

 

Brasília, 11/04/2016 

 

 

 


