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Edital interno simplificado para selecao de bolsistas para Nocleo de Estudos de Sande 
Publica — NESP/CEAM/UnB. Edital n° 21/2017. 

0 Nucleo de Estudos de Safide Publica — NESP/UnB vem por meio deste, tornar pAblico o 
processo seletivo simplificado de discentes interessados em integrar o quadro de 
bolsistas de graduacdo do Observatorio da Politica Nacional de Sande Integral de 
PopulacaO em Situacao de Rua no SUS.  

I. INSCRIcOES E VAGAS 

Sera.° atribuida 01 bolsa para estudantes graduados, que esteja cursando ou 
tenha concluido mestrado/especializacao, nas areas de ciencias humanas ou de ciencias 
sande na Universidade de Brasilia e InstituicOes de Ensino Superior parceiras*. A vaga 
sera ocupadas por estudante que possuam afinidades corn a tematica de estudo do 
referido Observatorio. 

Poderdo se candidatar as vagas todos(as) os(as) estudantes que atenderem aos 
requisitos descritos no item II deste edital. As inscricOes poderao ser feitas atraves do e-
mail obpoprua@gmail.com. Os candidatos deverao encaminhar, por e-mail, no ato da 
inscricao: 

- Curriculo Lattes ou Vitae; 

- Hist6rico Escolar; 

-Grade Horaria; 

ApOs a inscricao os estudantes recebefao informacOes, via e-mail, sobre o 
processo seletivo que ira ocorrer presencialmente na data prevista no item IV deste 
edital, podendo ser alterada. 

* Os Candidatos de outras instituicaes deverao consultar previamente a lista das 
Instituicoes de Ensino Superior (IES) que possuem parceria corn a Universidade de 
Brasilia, disponivel no site: 
http://www.srh.unb.beimages/stories/media/2014/CONTROLE%20DE%2ORENOVA   

%C3%87%C3%95ES%20DE%2000NV%C3%8ANIO%20DE%20EST%C3%81GIO.  
pclf 



II. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
(a) Possuir comprovante que esteja cursando ou tenha concluido curso de ions 

graduacao, no nivel de mestrado/especializacao, nas areas de ciencias hum.  anas e 

de ciencias da sande. 
(b) Estar em dias com obrigacOes corn a Universidade e seu curso de origem; 

(c) Ter afinidade corn a tematica Populacao em Situacao de Rua; 
(d) Possuir habilidades em informatica; 
(e) Ter facilidade na producao de documentos cientificos; 
(f) Possuir familiaridade com gestao de processos; 

(g) Possuir disponibilidade 20 horas de dedicacao semanais para o cumprimento das 
atividades no ObservatOrio. 

(h) Nao estar comprometido corn atividades de PIBIC ou PIBEX. 

III. DA SELEcA0 

A selecao dos candidatos dar-se-d em carater classificatorio. Os candidatos 
inscritos que atendam aos pre-requisitos a que se referem o Item II deste edital, sera° 
convidados a participarem de uma entrevista. 

IV. DO CRONOGRAMA 

a) Inscricao dos candidatos: 17/11/2017 a 27/11/2017 

b) Entrevistas: 28/11/2017 

e) Selecao dos candidatos: 28/11/2017 

f) Prazo para recursos: 29/11/2017 

g) Publicacab dos resultados: 29/11/2017** 

**0 cronograma previsto podera ser alterado. Caso ocorram alteracoes, os candidatos 
sera() informados, via e-mail. 

V. INSTITUCIONAL 

As bolsas de graduacao serao concedidas pelo Nude° de Estudos de Sande Publica 
(NESP/CEAM/UnB) a contar pela data de firmacao de contrato. 0 estudante 
selecionado recebera bolsa conforme estabelecido no contrato de acordo corn a carga 
horaria indicada de 20h semanais devendo cumpri-la presencialmente. 

VI. ATRIBUIcOES DOS BOLSISTAS 

Os estagiarios efetivados desenvolverao atividades relacionadas as ternaticas que sab 
objetos do Observatorio, como revisao de literatura, apoio a organizacao de eventos, 
transcricao de entrevistas, producao de textos cientificos e relatorios de pesquisa. 



VII. DISPOSIcOES FINAIS 

As disposicties e os procedimentos aqui contidos seguem as normas de selecao 
simplificada do Nude° de Estudos de Sande Plablica (NESP/CEAM/UnB), coordenado 
pela Professora Dra. Ana Valeria Machado Mendonca. 

0 preenchimento das vagas se dara ao longo do segundo semestre, periodo de 
validade do presente edital, observando a ordem de classificacao de alunos selecionados 
neste processo seletivo. 0 bolsista que vier a ser desligado do Nude() de Estudos de 
Sande Piiblica (NESP/CEAM/UnB) perdera imediatamente o auxilio a que tinha direito, 
mas nao fica impedido de candidatar-se novamente a outro edital de bolsas de 
graduacao em outros projetos. 

Brasilia, 07/11/2017 

PEDRO DE ANIJRADE CALIL JABUR 
Coordenador do Observatorio de Populacao em Situacao de Rua 
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