PROJETO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA COMUNIDADE (DICa)
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA DA UFBA (ISC-UFBA)
PROCESSO SELETIVO PARA TRABALHO DE CAMPO EM PROJETO DE
PESQUISA
Projeto: Efeitos da Síndrome Neurológica Congênita pelo Zika Virus, sobre o
desenvolvimento infantil: um estudo de coorte no contexto da Atenção Básica, em
Salvador. Processo CNPq n0 440557/2016-0.
PREÂMBULO
O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-UFBA), conhecido
por sua formação avançada que busca desenvolver uma perspectiva inovadora de
ensino na área de Saúde Coletiva, torna público a abertura da realização do processo
seletivo com vistas ao preenchimento de vagas para compor a equipe do Projeto
Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa).

O Projeto tem como objetivo o levantamento de subsídios para a atenção às
necessidades de saúde decorrentes das consequências leves, graves e incapacitantes
de más formações congênitas associadas à epidemia do Zika vírus, no contexto social
dos sujeitos e suas famílias. A proposta é formada por três componentes:
I - Projeto de pesquisa “Efeitos das manifestações neurológicas congênitas
associadas ao Zika vírus sobre o desenvolvimento infantil: um estudo de coorte
prospectiva no contexto da Atenção Básica, em Salvador-BA”, que busca avaliar
o efeito das manifestações neurológicas congênitas associadas ao Zika vírus
sobre o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem de crianças acometidas,
no contexto da Atenção Básica através da aplicação de protocolos padronizados;

II - Intervenção interdisciplinar provedora de estimulação do desenvolvimento e
acolhida familiar no território da Atenção Primária à Saúde, buscando promover
integralidade da atenção e contribuir para redução de efeitos deletérios das
alterações neurológicas na trajetória de desenvolvimento da criança;
III - Estratégias de formação com ênfase no Desenvolvimento Infantil na
Comunidade.
1. PROCESSO SELETIVO
1.1. O ISC-UFBA, no uso de suas atribuições legais e com vistas ao provimento de bolsa
para compor a equipe do Projeto de Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa),
torna pública a abertura das inscrições para provimento de 01 (uma) vaga de bolsa e 01
(uma) de trabalho voluntário para aplicadores da Escala Bayley de Desenvolvimento
Infantil, consoante às normas contidas neste Edital.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Processo Seletivo será constituído das seguintes etapas:
I. Análise do Currículo e da carta de intenção: caráter classificatório e eliminatório, sendo
classificados os candidatos aptos para a próxima etapa.
II. Entrevista: caráter classificatório e eliminatório. Entrevista a ser realizada nos dias 17
e 19 de dezembro em local e horário a serem divulgados por e-mail. Os candidatos
serão comunicados por e-mail se foram selecionados para a entrevista.
III. Curso de treinamento: classificatório e eliminatório. A partir do treinamento, que se
constitui enquanto processo seletivo com caráter formativo, serão selecionados
estudantes para compor a equipe do Projeto DICa para integrar o componente da
Pesquisa.
2.2. O cronograma do processo seletivo consta no item 4 deste edital.
2.3. Dos pré-requisitos para participação do processo seletivo:
I. Estudantes de psicologia ou fisioterapia a partir do quarto semestre;
II. Habilidade para aplicação de instrumentos de avaliação em domicilio;
III. Interesse em atividade de pesquisa;
IV. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana;

V. Disponibilidade de carga horária de 20 horas semanais (5 turnos/semana) por 12
meses;
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Para inscrever, o candidato deve encaminhar para o email: sczikv@outlook.com
os seguintes documentos:
I. Currículo;
II. Histórico escolar;
III. Cópia do RG;
IV. Carta de Intenção.
3.1.1. Na carta de Intenção, o candidato deverá descrever qual a expectativa e
motivação em participar do Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa)
como aplicador da Escala Bayley. O arquivo deverá ser encaminhado em formato pdf
com no máximo 01 (uma) lauda.
3.2. As inscrições ficarão abertas até as 17 horas do dia 13/12/2018 (horário local).
3.4. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (71) 3283 7445 ou pelo e-mail:
sczikv@outlook.com.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

Etapa

Data

Horário

Local

Análise de currículo
e carta de Intenção

Até 14/12/2018

-

-

Entrevista

17 e 19/12/2018

Horário a combinar

ISC-UFBA

Divulgação do
resultado da 2ª
Etapa

21/12/2018

A partir das 09:00

Mural do ISCUFBA e via email

Treinamento

A combinar

A combinar

ISC-UFBA

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará a sua não efetivação.
5.1.1.

A

prestação

de

declarações

ou

documentos

falsos

desclassificará

automaticamente o candidato(a).
5.2. A documentação e informações dos(as) candidatos(as) permanecerão sob a guarda
do DICa/ISC-UFBA que as utilizará exclusivamente para os fins que se estabelecem
neste Edital, assegurando-se sigilo e confidencialidade.
5.3. Ao se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as
normas estabelecidas neste Edital.

Salvador, 07 de dezembro de 2018.

______________________________________
Prof.ª Dra. Darci Neves Santos
Coordenadora do Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade
Docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-UFBA)

