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Universidade de Brasília – UnB 

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – CEAM/UnB 

Núcleo de Estudos de Saúde Pública – NESP/UnB 

 

Edital interno simplificado para seleção de bolsistas pesquisadores(as) com 

titulação de doutorado 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 interessados(as) em integrar o quadro de 

pesquisadores(as) doutores(as) da Rede de Observatórios das Políticas de Promoção 

da Equidade em Saúde Para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Integra a Rede o Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo, da Floresta e das Águas (OBTEIA), o Observatório da Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(Observatório da Saúde LGBT), o Observatório da Política Nacional de Saúde Integral 

da População Negra (POP Negra) e o Observatório Nacional de Saúde da População em 

Situação de Rua (Da Rua). 

I. INSCRIÇÕES E VAGAS 

Serão atribuídas 04 (quatro) vagas para pesquisadores(as) doutores(as), sendo 

distribuída 1 (uma) vaga para cada Observatório que compõe a Rede. As vagas podem 

ser ocupadas por pesquisadores(as) de todas as áreas do conhecimento, desde que  

descritos no item II deste edital. As inscrições poderão ser possuam afinidade 

com a temática de estudo do referido Observatório. 

Poderão se candidatar às vagas todos(as) os(as) interessados (as) que atenderem 

aos requisitos feitas através do e-mail nesp@unb.br. Os(As) candidatos(as) deverão 

encaminhar, por e-mail, no ato da inscrição: 

- Currículo Lattes atualizado com a produção dos últimos três anos; 

- Cópia do RG e CPF; 

- Cópia do diploma de doutorado ou título equivalente; 

- Comprovante(s) de experiência em pesquisa ou de atividades referentes à 

temática da vaga à qual está concorrendo. 
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Após a inscrição, os(as) candidatos(as) receberão informações, via e-mail, sobre 

o processo seletivo que ocorrerá presencialmente ou a distância, na data prevista no item 

IV deste edital, podendo ser alterada. 

II. DOS REQUISITOS DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

(a) Possuir título de doutorado; 

(b) Ter afinidade com uma das temáticas; 

(c) Possuir habilidades em informática; 

(d) Ter facilidade na produção de documentos científicos; 

(e) Possuir familiaridade com gestão de processos; 

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

atividades no Observatório. 

 

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 refere o Item II 

deste edital serão convidados a participarem de uma entrevista. 

 

IV. DO CRONOGRAMA  

a) Inscrição dos candidatos: 08/02/2017 a 11/02/2017 

b) Entrevistas: 14/02/2017 

e) Seleção dos candidatos: 17/02/2017 

f) Prazo para recursos: 22/02/2017 

g) Publicação dos resultados: 24/02/2017
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V. INSTITUCIONAL 

As bolsas de pós-graduação serão concedidas pelo Núcleo de Estudos de Saúde 

Pública (NESP/CEAM/UnB), a contar pela data de início dos trabalhos relacionados à 

pesquisa. Os(As) pesquisador(as) selecionado(as) receberão bolsa conforme 

estabelecido no contrato de acordo com a carga horária indicada de 20h semanais 

devendo cumpri-la presencialmente.  

 

 

                                                           
1
 O cronograma previsto poderá ser alterado. Caso ocorram alterações, os(as) candidatos(as) serão informados(as), 

via e-mail.  

 



 

 

 
3 

VI. ATRIBUIÇÕES DOS PESQUISADORES 

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

temáticas que são objeto de atuação de cada Observatório: 

Desenvolvimento e/ou monitoramento das atividades de revisão de literatura das 

temáticas; 

Desenvolvimento e acompanhamento dos planos de trabalho a serem executados 

pela equipe de pesquisa de cada Observatório; 

Participação em reuniões de planejamento e avaliação; 

Elaboração de projetos; 

Auxiliar no cumprimento das metas previstas ao projeto e cada Observatório; 

Organização e coordenação de eventos técnico científicos; 

Garantir a atualização e socialização dos resultados e demais informações 

inerentes às pesquisas e atividades relacionadas a cada um dos Observatórios, 

observando sua disponibilidade em informes físicos e/ou eletrônicos, site do NESP, e 

outros canais que se façam necessários; 

Produção de textos científicos e relatórios parciais e finais de pesquisa. 

 

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 dos(as) 

selecionados(as) neste processo seletivo. O(A) pesquisador(a) 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 pós-graduação em outros projetos. 

 

Brasília, 03/02/2017 

 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Valéria Machado Mendonça 

Coordenadora da Rede de Observatórios 

Coordenadora do NESP/CEAM/UnB 

(documento assinado no original) 


