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1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 O processo seletivo de bolsistas para ações inerentes ao Projeto “Saúde 
mental, vulnerabilidades sociais, participação e redes de proteção comunitária” 
de um dos eixos do Observatório de Políticas de Atenção à Saúde Mental no 
Distrito Federal/Obsam é regido pelas regras estabelecidas neste edital e 
executado pelo OBSAM.  
1.2 A lista dos candidatos selecionados estará em ordem alfabética, sem que a 
posição dos candidatos na lista indique qualquer ordem de preferência entre 
eles.  
1.3 O processo seletivo de que trata este edital será desenvolvido por meio de 
análise curricular e prova escrita, que ocorrerá conforme cronograma descrito no 
Item 7 do Edital. Caso haja alteração do cronograma os candidatos serão 
comunicados por e-mail, com 24 horas de antecedência.  
 
2 – DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA  
2.1 Serão atribuídas 10 vagas para estudantes de Graduação, distribuídas da 
seguinte forma: 4 vagas para projetos de Autonomia e Empoderamento dos 
Usuários em Saúde Mental (Economia solidária e grupos de ajuda e suporte 
mútuos de usuários e familiares) e 6 vagas para projeto de Tratamento 
Comunitário na Região de Saúde do Paranoá. As vagas poderão ser ocupadas 
por estudantes da Universidade de Brasília ou de outras Instituições de Ensino 
Superior  credenciadas pelo Ministério da Educação/MEC, das seguintes áreas 
de conhecimento: Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Saúde Coletiva, 
Terapia Ocupacional, Comunicação.  
2.2  Poderão se candidatar às vagas os(as) estudantes das áreas referidas no 
item 2.1 que atenderem aos requisitos descritos no item IV deste edital.  
2.3  A carga horária que deve ser dedicada ao projeto será de 20 horas 
semanais.  
 
3 - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
3.1 Para realização da inscrição o candidato deve observar os seguintes 
procedimentos:  
3.1.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail 
obsam.nespunb@gmail.com. E os candidatos deverão encaminhar no ato da 
inscrição:  

- Assunto: Bolsa voluntária 

mailto:obsam.nespunb@gmail.com


- Ficha de inscrição, em arquivo PDF (Ver anexo I); 
- Currículo atualizado, em arquivo PDF; 
- Histórico Escolar, em arquivo PDF; 
- Grade Horária, em arquivo PDF; 

3.1.2 O Observatório de Políticas de Atenção à Saúde Mental no Distrito Federal 
não se responsabiliza por pedidos de inscrição não concretizados por falhas de 
comunicação ou outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a sua 
efetivação. 
3.1.3 Não são aceitos pedidos de inscrição condicionais e intempestivos. 
3.1.4 Serão consideradas homologadas as inscrições dos estudantes que 
atenderem aos requisitos do item 3.1.1 deste Edital. 
 
4 - DOS REQUISITOS MÍNIMOS DOS CANDIDATOS 

(a) Possuir experiência em pesquisa; 

(b) Ter afinidade com a temática saúde mental junto a população com 

problemas de transtorno mental, uso de álcool e outras drogas e em 

situação de vulnerabilidade social. 

(c) Estar matriculado no 4º semestre em diante; 

(d) Possuir habilidades em informática; 

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

cumprimento das atividades de Projetos do Obsam. 

 
 

5- ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS  
5.1 Os bolsistas efetivados desenvolverão atividades relacionadas às temáticas 

que são objetos do projeto, como: Aplicação da metodologia do Tratamento 

Comunitário nos territórios de intervenção do projeto; Aplicação dos 

instrumentos do Tratamento Comunitário; Revisão de literatura; Apoio à 

organização de eventos; Transcrição de entrevistas, Produção de textos 

científicos, Análise de bases de dados e relatórios de pesquisa. 

 

6 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
6.1 A seleção consiste em avaliação curricular e prova escrita. 
6.2 A prova escrita terá valor de 0,0 a 10,0 (zero a dez pontos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 - CRONOGRAMA 
 
 

Lançamento do Edital 08/11/2017 

Período de Inscrições 08/11 a 11/11/2017   

Análise Curricular  
 

13/11 a 14/11/2017 

Prova Escrita 13/11/2017 – às 14 horas, no Núcleo 
de Estudos de Saúde Pública da 
Universidade de Brasília – 
NESP/UnB, localizado na CLN 406, 
Bloco A, Sala 211. Asa Norte – DF 

Divulgação dos resultados 17/11/2017 – até às 17 horas 

 
 
8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
8.1 Não é cobrada taxa de inscrição.  
8.2 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação ou nas 
informações apresentadas pelo candidato implicará na sua desclassificação, a 
qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.  
8.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas referentes a este 
processo seletivo, contidas neste edital.  
8.4 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de 
todos os atos referentes a este processo seletivo.  
8.5 As inscrições que não preencherem os requisitos legais exigidos por este 
edital serão sumariamente indeferidas.  
8.6 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas 
no presente Edital.  
8.7 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no 
todo ou em parte, seja por decisão unilateral do OBSAM, ou exigência legal, em 
decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza.  
8.8 Os casos omissos serão submetidos e deliberados pelo OBSAM.  
 
 

Brasília, 08 de novembro de 2017. 
 

 
 

Maria da Glória Lima 
Coordenadora do Obsam 

 
Original Assinado 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Candidato(a): ____________________________________________________  

Endereço:_______________________________________________________ 

CEP: __________________  

Cidade: __________________________________Estado:________________ 

Telefone(s): _____________________________ 

Email: ____________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________ Cidade: ____________________ 

Estado: _____________  

Carteira de Identidade: ___________________ Órgão Emissor: ____________  

CPF: ______________________  

 

 
Declaro, sob as penas das leis, que as informações prestadas neste formulário 
são verdadeiras e concordo com as normas estabelecidas neste Edital. 
 

 
Brasília, ______de____________________de 2017. 

 
 

 
Assinatura do Candidato:___________________________________________ 
 
 


