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Salvador-BA, 27 de agosto de 2021.

EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS DO PROJETO DE PESQUISA “SAÚDE
DO TRABALHADOR NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SALVADOR:
COMPREENDER PARA AGIR” Edital PPSUS 003/2017 - Projeto n° SUS0022/2018.

RETIFICAÇÃO

Objeto: amplia prazo de inscrições e altera data da seleção.

A coordenadora do projeto, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização da
Seleção Interna de estudantes para participação voluntária em projeto de pesquisa.

1. Das disposições preliminares

1.1 Número de vagas: sete (07) vagas.

1.2 O processo seletivo será válido apenas para o período sinalizado.

2. Do início, duração, atividades previstas, comprovação e ajuda de custo

2.1. As atividades voluntárias de pesquisa, objeto deste edital, serão realizadas no período
entre 03 de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

2.2. As atividades previstas compreendem coleta de dados primários dos usuários/processos
produtivos adstritos à Unidade de Saúde da Federação de modo presencial e remoto (via
contato telefônico); coleta de dados secundários nos Sistemas de Informação em Saúde;
processamento e análise descritiva dos dados. A carga horária a ser dedicada pelo estudante ao
projeto será de 8h/semanais (oito horas semanais), com no mínimo, um turno no período
diurno livre de segunda à sexta-feira.

2.3. Os estudantes serão cadastrados no projeto SUS0022/2018 (Edital PPSUS 003/2017)
“SAÚDE DO TRABALHADOR NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM
SALVADOR: COMPREENDER PARA AGIR” junto à FAPESB e receberão declaração de
participação ao final do período previsto para as atividades.

2.4. Os estudantes receberão valor referente ao auxílio-alimentação a cada dia de atividades
desenvolvidas junto ao projeto.

2.5. Os estudantes voluntários realizarão as atividades voluntárias de pesquisa sob supervisão
de uma das pesquisadoras vinculadas ao projeto.

3. Das inscrições

3.1. As inscrições serão efetuadas no período de 20/08/2021 a 31/08/2021, através do

envio eletrônico dos seguintes documentos ao endereço de e-mail: med08@ufba.br;

I - formulário de inscrição, conforme modelo anexo a este edital;

II - histórico escolar atualizado, comprovando aprovação prévia nos componentes MEDB13 -
Módulo de Medicina Social e Clínica II e MEDB22- Epidemiologia I.

III- comprovante de ter recebido a 2ª dose da vacina contra COVID-19.

3.2. Será desclassificado o(a) candidato(a) que:
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I - solicitar a inscrição fora do prazo do item 3.1.;

II - deixar de apresentar alguns dos documentos descritos no item 3.1.;

4. Da realização da seleção

4.1. A seleção consistirá em duas etapas, a primeira com entrevista individual e a segunda por
análise do histórico escolar de cada candidato.

4.2. A entrevista ocorrerá no dia 2/09/2021, através de plataforma virtual de videoconferência,
das 14h às 17h.

Os horários específicos da entrevista para cada candidato e o link de acesso à plataforma serão
divulgados até o dia 01°/09/2021, através de e-mail individual.

5. Da seleção

5.1. A entrevista terá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, levando em conta os seguintes
critérios:

I - interesse nas temáticas e conteúdos relacionados à Epidemiologia e coleta/processamento e
análise de dados;

II - disponibilidade para a realização das atividades de iniciação científica voluntária.

5.2. A análise do histórico escolar levará em conta a nota obtida na aprovação em MEDB13 e
MEDB22.

5.3. A nota final do(a) candidato(a) será a média aritmética das duas avaliações, e os(as)
candidatos(as) serão classificados(as) em ordem decrescente de suas respectivas notas finais.

5.4. O coeficiente de rendimento dos(as) candidatos(as) será utilizado como critério de

desempate.

Coordenadora do Projeto
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