Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências da Saúde

PROCESSO SELETIVO N° 01/2017 – EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO
DE BOLSISTAS DE PÓS – GRADUAÇÃO

Edital interno simplificado para seleção de aluno bolsista e formação de cadastro
reserva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UnB) no
âmbito do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde
(ECOS/FS/UnB) em parceria com a Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade e Gestão Pública (FACE/UnB).
A Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UnB) vem,
por meio deste, tornar público o processo seletivo simplificado para preenchimento do
seu quadro de bolsistas estudantes de pós-graduação para atuação junto ao projeto de
pesquisa sobre as práticas de gestão participativa e análise dos instrumentos de gestão
que visam o controle social para propor soluções aos desafios encontrados, TED –
Termo de Execução Descentralizada Código MS 000381740001/17-012.
I.

INSCRIÇÕES E VAGAS

Serão disponibilizadas sete (7) vagas, com auxílio financeiro, sendo cinco (5)
vagas referentes ao Perfil 1 e duas (2) vagas referentes ao Perfil 2. As vagas destinam-se
a estudantes de pós-graduação das áreas da saúde, saúde coletiva, Gestão Pública e
Comunicação social (Comunicação, Comunicação organizacional, relações públicas) e
outras correlatas.
Perfil 1 (Especialização ou Mestrado) – Conhecimento médio ou avançado na
análise de relatório de gestão e conhecimento da estrutura e operação do sistema de
saúde, enfatizando o conhecimento da estrutura e operação dos conselhos de saúde.
Perfil 2 (Doutorado) – Conhecimento médio ou avançado na análise de dados e
tratamento de informações relacionadas a banco de dados e conversão de arquivos para
tratamento em Excel e posterior modelagem das informações para desenvolvimento e
posterior análise dos dados pela equipe de especialistas.
Poderão se candidatar à vaga todos (as) os (as) estudantes que atenderem aos
requisitos descritos no item II deste edital. As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail
comsaude@unb.br. Os candidatos deverão encaminhar, por e-mail, no ato da
inscrição:
- Currículo Lattes;
- Histórico Escolar;

- Dados pessoais (Nome, Endereço, Telefone, e-mail, nome Skype)
- Relato de experiência relacionada ao Perfil exigido.
Após a inscrição os estudantes receberão informações, via e-mail, sobre a
entrevista eliminatória, presencial ou por Skype, que ocorrerá na data prevista no item
IV deste edital, podendo ser alterada.
II.

DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS
(a) Ter afinidade com o Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS;
(b) Possuir disponibilidade 30 horas de dedicação semanais para o
cumprimento de suas atividades;
(c) Ser estudante de pós-graduação de instituições públicas ou privadas
brasileiras ao longo do projeto;
(d) Ter conhecimento intermediário/avançado em análise de dados
(qualiquantitativos).

III.

DA SELEÇÃO

A seleção dos candidatos far-se-á em caráter classificatório. Os candidatos
inscritos que atendam aos pré-requisitos a que se refere o Item II deste edital serão
convidados a participarem de uma entrevista.
IV.

DO CRONOGRAMA
a) Inscrição dos candidatos: 18/10/2017 a 20/10/2017.
b) Entrevistas: 23/10/2017.
c) Publicação dos resultados: 24/10/20171.

V.

INSTITUCIONAL

As atividades do projeto de extensão terão nível de remuneração baseado no
valor da Bolsa de Estudo definido pela Universidade de Brasília para a extensão e a
pesquisa de acordo com as experiencias, conhecimentos técnicos e titulação de cada
bolsista, necessários para a execução das atividades do projeto, com nível de
complexidade correspondente às aptidões e conhecimentos requeridos.
O pagamento da bolsa é mensal e será feito em conta corrente ou em agência do
Banco do Brasil, no mês seguinte as atividades desenvolvidas, mediante comprovação
das horas baseadas nas tarefas definidas a serem entregues no projeto.
VI.

DISPOSIÇÕES FINAIS

As disposições e os procedimentos aqui contidos seguem as normas de seleção
simplificada da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UNB).

1

O cronograma previsto poderá ser alterado. Caso ocorram alterações, os candidatos serão
informados, via e-mail.

O bolsista que vier a ser desligado perderá imediatamente o auxílio a que tinha
direito, mas não fica impedido de candidatar-se novamente a outro edital de bolsas de
graduação em outros projetos.

Brasília, 17 de outubro de 2017.

___________________________
Magda de Lima Lucio
Coordenadora do Projeto

Original assinado.

