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COMUNICADO DE SELEÇÃO

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBA, está liderando um
Programa de Intervenção em Saúde Pública nas Comunidades Urbanas de Baixa Renda em Salvador.
Este Programa tem como objetivo trabalhar com os residentes para implementar e avaliar
intervenções que melhoram vários resultados de saúde (especialmente em relação a doenças
infecciosas). Por isso estamos recrutando Pós-Docs motivados para serem membros da equipe
interdisciplinar.
Procuramos candidatos que concluíram (ou estão prestes a obter) seu PhD em epidemiologia, saúde
pública, ecologia de doenças ou áreas relacionadas. São necessárias boas habilidades
organizacionais, comunicação e de trabalho em equipe. A experiência em trabalhar com as partes
interessadas é benéfica, assim como a experiência anterior em projetos de saúde pública.
A carga horária será de 35 horas semanais, por um período de 3 anos. Número de vagas: 01 vaga.
1- Atributos pessoais
• Capacidade de trabalhar como membro de uma equipe;
• Capacidade de organizar as atividades de trabalho;
• Elaboração e comunicação claras de relatórios;
• Capacidade demonstrada e assumir a propriedade e a responsabilidade pelas atividades de
pesquisa;
• Capacidade de supervisionar, motivar e treinar membros da equipe júnior e estudantes
2- Requisitos profissionais mínimos
• Excelente competência na área de epidemiologia;
• Excelentes habilidades interpessoais e de comunicação;
• Histórico em saúde pública;
• Habilidades de computação relevantes, por exemplo o uso de R / SAS, pacotes padrão de
processamento de texto e planilha;
3- Responsabilidades principais
• Coordenar campanhas de serosurvey (do censo ao recrutamento e coleta de dados;
• Participar do desenho do estudo e garantir a coleta oportuna de dados;
• Escrever e garantir aderência aos SOPs;
• Controle de qualidade de amostras e dados;
• Organização da logística do trabalho de campo;
• Elaboração de relatórios;
• Análise de dados e preparação de manuscritos.

4- Da Inscrição
As inscrições para seleção são gratuitas, devendo o (a) candidato (a) enviar o Curriculum lattes/vitae
e a declaração de vinculo ou conclusão no PhD pelo e-mail federico.costa@ufba.br sob o título
“Currículo para seleção do Programa de Intervenção em Saúde Pública nas Comunidades”.
A inscrição somente será homologada pela Comissão de Seleção se o candidato preencher os
requisitos especificados neste comunicado e se a documentação for enviada no prazo.
Período de inscrição: 10/05/2020 até 10/06/2020.
Os candidatos pré-aprovados serão comunicados por e-mail sobre a data, horário e instruções para
entrevista, onde todas as dúvidas serão esclarecidas.
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