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Edital interno simplificado 11/2017 para seleção de bolsistas para o Núcleo de Estudos 

de Saúde Pública – NESP/CEAM/UnB. 

O Núcleo de Estudos de Saúde Pública – NESP/UnB vem por meio deste, tornar público o 

processo seletivo simplificado para graduados(as) interessados(as) em integrar o quadro 

de bolsistas da Rede de Observatórios de Políticas de Equidade no Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

 

I. INSCRIÇÕES E VAGAS 

Serão atribuídas cinco bolsas para graduados(as) nas áreas de habilitação de 

Comunicação Social (jornalismo, publicidade e propaganda, designer gráfico, relações 

públicas, comunicação organizacional ou outras). Poderão se candidatar às vagas 

todos(as) os(as) candidatos(as) que atenderem aos requisitos descritos no item II deste 

edital. As inscrições poderão ser feitas através do e-mail nesp@unb.br. Os(As) 

candidatos(as) deverão encaminhar, por e-mail, no ato da inscrição: 

- Currículo Lattes ou Vitae com respectivos comprovantes; 

- Diploma de graduação. 

 Após a inscrição os(as) candidatos(as) receberão informações, via e-mail, sobre 

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

edital, podendo ser alterada. 

II. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

II.1 Bolsista graduado(a) (05 vagas) 

a) Ter diploma de graduação nas áreas definidas pelo item I desse edital; 

b) Ter conhecimento em pesquisa de campo e elaboração de diário de campo; 

c) Possuir habilidades em informática; 

d) Possuir familiaridade com uso de equipamentos de áudio, vídeo e fotografia para 

registros de entrevistas de campo; 

(a) Possuir disponibilidade 20 horas de dedicação semanais para o cumprimento das 

atividades na Rede. 

 

III. DA SELEÇÃO  

A seleção dos(as) candidatos(as) dar-se-á em caráter classificatório. Os(As) 

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

deste edital, serão convidados(as) a participarem de uma entrevista mediante análise 

curricular. 

    



 

 

 

IV. DO CRONOGRAMA  

a) Inscrição dos candidatos: 12/05/2017 a 16/05/2017 

b) Seleção dos candidatos: 17/05/2017 

c) Publicação dos resultados: 18/05/2017
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V. INSTITUCIONAL 

As bolsas serão concedidas pelo Núcleo de Estudos de Saúde Pública 

(NESP/CEAM/UnB) a contar pela data de firmação de contrato. Os(As) candidatos(as) 

selecionados(as) receberão as bolsas conforme estabelecido no contrato de acordo com 

a carga horária indicada de 20h semanais devendo cumpri-la presencialmente.  

VI. ATRIBUIÇÕES DOS(AS) BOLSISTAS  

Os(As) bolsistas efetivados(as) desenvolverão atividades relacionadas às 

temáticas que são objetos da Rede de Observatórios de Políticas de Equidade no 

Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito das pesquisas de campo, elaboração de diário 

de campo, estudos etnográficos, transcrições de áudios, registros audiovisuais em 

pesquisas de campo, elaboração e revisão de textos. 

O não cumprimento das atividades e não apresentação do relatório mensal 

implicará na imediata exclusão do(a) bolsita e contratação do(a) candidato(a) 

imediatamente abaixo na classificação, incluindo o cadastro reserva.  

 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  As disposições e os procedimentos aqui contidos seguem as normas de seleção 

simplificada do Núcleo de Estudos de Saúde Pública (NESP/CEAM/UnB).  

O preenchimento das vagas se dará ao longo do primeiro semestre de 2017, 

período de validade do presente edital, observando a ordem de classificação de 

alunos(as) selecionados(as) neste processo seletivo. O(A) bolsista que vier a ser 

desligado(a) do Núcleo de Estudos de Saúde Pública (NESP/CEAM/UnB) 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, 10/05/2017 

 

ANA VALÉRIA M. MENDONÇA 

Coord. Rede de Obs. de Pol. de Equidade no Sistema Único de Saúde (SUS).  

(NESP/CEAM/UNB)  

Original assinado 
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 O cronograma previsto poderá ser alterado. Caso ocorram alterações, os candidatos serão informados, 

via e-mail. 


