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Edital Público N. 01/2019 – NESP/CEAM/ UNB Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas 

para o Projeto Saúde da Mulher Idosa no Distrito Federal 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O processo seletivo de bolsistas para ações inerentes ao Projeto “Saúde da Mulher Idosa 

no Distrito Federal”.  

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 será desenvolvido por meio de análise curricular (de caráter 

classificatório) e entrevista (de caráter eliminatório e classificatório) e ocorrerá conforme 

cronograma descrito no Item 8 do Edital.  

1.5 Caso haja alteração do cronograma os candidatos serão comunicados por e-mail, com 24 

horas de antecedência.  

 

2 – DAS VAGAS  

2.1 Serão atribuídas 02 vagas distribuída da seguinte forma:  01 vaga para graduando(a) e 01 

vaga para pesquisador(a).  

2.2 A vaga de graduando poderá ser ocupada por estudante da Universidade de Brasília e/ou 

de outras Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação/MEC.  

2.3 Vaga de pesquisador com experiência em projetos de pesquisa em saúde pública com no 

mínimo um ano. 

 3 – DA CARGA HORÁRIA/REMUNERAÇÃO  

3.1 A carga horária para o projeto é de 10 a 20 horas semanais.  

3.2 A remuneração será no valor de R$ 814,31 para graduando(a).  

3.3 A remuneração do pesquisador(a) será no valor de R$ 4.166,66. 

 

 4 - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

4.1 Para realização da inscrição o candidato deve observar os seguintes procedimentos:  
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4.1.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo e-mail nespadm@gmail.com. E os 

candidatos deverão encaminhar no ato da inscrição: - Assunto: Bolsa. Nível: graduando - Ficha 

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

Escolar, em arquivo PDF, Grade Horária, em arquivo PDF (apenas para nível graduando); 

Pesquisador – deverá enviar o curriculum vitae e o formulário de inscrição;  

4.2 O Núcleo de Estudos de Saúde Pública não se responsabiliza por pedidos de inscrição não 

concretizados por falhas de comunicação ou outros motivos de ordem técnica que 

impossibilitem a sua efetivação.  

4.3 Não são aceitos pedidos de inscrição condicionais e intempestivos. 

 4.4 Serão consideradas homologadas as inscrições dos candidatos que atenderem aos 

requisitos do item 5 deste Edital.  

5 - DOS REQUISITOS MÍNIMOS DOS CANDIDATOS 

(a) Experiência em revisão de texto, sistematização e tabulação de dados; 

(b) Experiência no manuseio dos sistemas de análises de dados de pesquisas científicas (DSC, 

N-Vivo, Alceste e SPSS) 

(c) Estar matriculado no 3º semestre em diante (vaga de estudante);  

 (d)   Possuir habilidades em informática;  

 (e)    Possuir disponibilidade de carga horária compatível à execução das atividades do Projeto       

do NESP para apoio as atividades da pesquisa.;  

 (f)   Ter afinidade com a temática saúde da mulher, saúde do idoso ou saúde pública; 

 

6- ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS  

Os bolsistas efetivados desenvolverão atividades relacionadas às temáticas que são objetos do 

projeto, como revisão de textos, sistematização e tabulação dos dados, e manuseio dos 

sistemas de análise de dados de pesquisas científicas (DSC, N-Vivo, Alceste e SPSS).  

7- 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), coordenado pela 

Professora Dra. Ana Valéria Machado Mendonça.  
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  O preenchimento das vagas se dará ao longo do primeiro semestre de 2019, período 

de validade do presente edital, observando a ordem de classificação de alunos selecionados 

neste processo seletivo. O bolsista que vier a ser desligado 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. 

 

8 – CRONOGRAMA  

a) Inscrição dos candidatos:  01/02/2019 a 10/02/2019  

b) Período das Entrevistas: 12 e 13/02/2019 – Local – NESP/UNB –  

Período: Matutino (08h a 12h) Serão marcadas via e-mail. 

c) Publicação do Resultado parcial: 15/02/2019  

d) Prazo para recursos: 18 e 19/02/2019 (somente via e-mail) 

g) Publicação do resultado final: 20/02/2019**  

**O cronograma previsto poderá ser alterado. Caso ocorram alterações, os candidatos 

serão informados, via e-mail. 

 

 

 

Brasília, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

Maria Fátima de Sousa 

 Coordenadora do Projeto 

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 2019.  

Assinatura do Candidato:___________________________________ 


