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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ENTREVISTADORES 

DE CAMPO DO SUBPROJETO 2 “AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO 

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO 

MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA (BA)”.  

 

No item 8 – CRONOGRAMA, Onde se lê: 

 

8 – CRONOGRAMA 

Datas e prazos Descrição 

25 a 30/10/2019 Período de inscrição 

31/10/2019 
Divulgação da lista de inscritos homologados e convocação 
para entrevistas. 

31/10/2019 e 01/11/2019 Análise do currículo 

04 a 06/11/2019 

Realização de entrevista com candidatos.  

Local: ISC/UFBA – Programa Integrado de Pesquisa e 
Cooperação Técnica em Economia, Tecnologia e Inovação 
em Saúde (PECS) 

08/11/2019 
Divulgação do resultado final no site do ISC/UFBA.  

Os candidatos também serão comunicados por e-mail. 

11 a 13/11/2019 Treinamento dos entrevistadores 

22/11/2019 Aplicação de questionário piloto 

02/12/2019 a 20/12/2019 Previsão de entrevistas em campo na primeira fase. 

31/01/2020 Prazo final para entrega dos dados digitados e transcritos. 

15/10/2020 a 15/11/2020 Previsão de entrevistas em campo na segunda fase. 

20/12/2020 Prazo final para entrega dos dados digitados e transcritos. 
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Leia-se: 

 

8 – CRONOGRAMA 

Datas e prazos Descrição 

25 a 30/10/2019 Período de inscrição 

31/10/2019 Divulgação da lista de inscritos homologados. 

31/10/2019 e 01/11/2019 
Análise do currículo e convocação para as entrevistas 
dos candidatos classificados. 

04 a 06/11/2019 

Realização de entrevista com candidatos.  

Local: ISC/UFBA – Programa Integrado de Pesquisa e 
Cooperação Técnica em Economia, Tecnologia e Inovação 
em Saúde (PECS) 

08/11/2019 
Divulgação do resultado final no site do ISC/UFBA.  

Os candidatos também serão comunicados por e-mail. 

11 a 13/11/2019 Treinamento dos entrevistadores 

22/11/2019 Aplicação de questionário piloto 

02/12/2019 a 20/12/2019 Previsão de entrevistas em campo na primeira fase. 

31/01/2020 Prazo final para entrega dos dados digitados e transcritos. 

15/10/2020 a 15/11/2020 Previsão de entrevistas em campo na segunda fase. 

20/12/2020 Prazo final para entrega dos dados digitados e transcritos. 

 

No item 9 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

 

9 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A seleção constará de avaliação do currículo e entrevista presencial, adotando-se 

critérios dispostos no Anexo I. Serão selecionados os candidatos que atingirem a maior 

pontuação na avaliação, baseado na fórmula presente no referido anexo.  

A data e o horário da entrevista de cada candidato serão divulgados previamente 

exclusivamente via e-mail. 

Em caso de empate, no resultado final, serão utilizados os seguintes critérios para 
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desempate: 

1º - Maior pontuação na entrevista. 

2º - Tempo de experiência em pesquisa de campo, conforme disposto no currículo 

profissional. 

 

Leia-se: 

 

9 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A seleção constará de uma primeira fase de homologação dos candidatos a partir da 

avaliação dos documentos enviados. Uma segunda fase com avaliação do currículo 

segundo os critérios definidos no Anexo I. Serão classificados para a terceira fase de 

entrevistas presenciais os 20 candidatos (05 vezes o número de vagas) com maior 

pontuação na análise do currículo. Destes, serão aprovados nesta seleção os 

candidatos que atingirem a maior pontuação na avaliação curricular e nas entrevistas 

presenciais, baseado na fórmula presente no referido anexo.  

A data e o horário da entrevista de cada candidato serão divulgados previamente 

exclusivamente via e-mail. 

Em caso de empate, no resultado final, serão utilizados os seguintes critérios para 

desempate: 

1º - Maior pontuação na entrevista. 

2º - Tempo de experiência em pesquisa de campo, conforme disposto no currículo 

profissional. 

 

Salvador, 31 de outubro de 2019. 

 

Rafael Damasceno de Barros 

Coordenador do Subprojeto 2 “Avaliação da implantação do prontuário eletrônico do cidadão na rede de 

atenção à saúde no município de Dias d’ávila (BA)” 


