BOLSISTA PARA PÓS DOUTORAMENTO - PROJETO NIH AVALIAÇÃO DE
IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA MORBIMORTALIDADE POR
HIV/AIDS
O candidato será lotado e irá compor uma equipe de pesquisa no projeto NIH - AVALIAÇÃO DE
IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA MORBIMORTALIDADE POR HIV/AIDS, desenvolvido pelo Instituto
de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) – conceito Capes 7 – em parceria
com de Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS/IGM/FIOCRUZ-BA), em
Salvador, Brasil.
O resumo do projeto de pesquisa encontra-se no Anexo.
REQUISITOS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conclusão de doutorado em Epidemiologia, Estatística, Economia, ou áreas afins, há menos
de 7 anos;
Capacidade de trabalhar em colaboração com profissionais de várias instituições e países;
Conhecimentos em bases de dados de saúde, políticas sociais e determinantes sociais;
Experiência em análise de dados e produção de tabelas, gráficos etc.;
Experiência no uso de softwares estatísticos (R e/ou Stata);
Experiência em aplicar métodos estatísticos para responder a questões de investigação
científica;
Inglês intermediário a fluente ou domínio elementar da Língua Portuguesa, caso candidato
seja estrangeiro;
Disponibilidade de tempo integral para as atividades do projeto, com início imediato.

REQUISITOS DESEJÁVEIS
▪
▪

Experiência em análise estatística de grande volume de dados e no uso de modelos de
inferência causal;
Experiência e competência demonstrada na execução de projetos de pesquisas relacionados
ao tema da proposta em análise.

ATIVIDADES:
▪
▪
▪
▪
▪

Analisar determinantes sociais e programa bolsa família em grandes bases de dados (big
data);
Produzir relatórios dos resultados das análises dentro dos prazos previstos;
Participar na elaboração de artigos científicos, produzindo tabelas, gráficos, descrevendo a
metodologia empregada, resultados encontrados etc.;
Realizar atividades de disseminação científica com períodos mínimos de 06 meses, em
consonância com a coordenação e parceiros do projeto;
Participação em eventos científicos ou tecnológicos.

COMPROMISSOS DA CONCESSÃO DE BOLSA
▪
▪

Os compromissos serão estabelecidos através de Plano de Trabalho e Cronograma de
atividades estabelecidos pela pesquisa;
Dedicar-se integralmente ao projeto de pesquisa;
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▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Não receber bolsa de outra entidade;
Consultar o Coordenador do projeto no ISC/UFBA e parceiros antes de aceitar qualquer apoio
financeiro de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, para o
desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne à bolsa concedida;
Não fazer modificações no projeto (plano inicial, datas etc.) sem prévio consentimento da
equipe;
Apresentar relatórios científicos e relatórios de aplicação dos recursos dentro dos prazos
previstos no Plano de Trabalho acompanhados da documentação solicitada.
Não se afastar da instituição em que desenvolve o projeto de pesquisa sem antes obter
autorização explícita do Coordenador do projeto no ISC/UFBA e parceiros mediante
solicitação justificada apresentada pelo Orientador/Supervisor.
A restrição do item anterior não se aplica a:
o Participar em curso de interesse do projeto de pesquisa que fundamenta a bolsa, por
duração inferior a um mês;
o Participar em Reunião Científica ou Tecnológica com ou sem apresentação de trabalho.
Fazer referência ao ISC/UFBA nos produtos (artigos, livros, resumos de trabalhos
apresentados em reuniões e qualquer outra publicação ou forma de divulgação) que resultem,
total ou parcialmente, da bolsa concedida pelo ISC/UFBA.
Indicar, também, o apoio de fontes de financiamento público ou privado que possam existir;
Caso o desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne a bolsa concedida tenha
recebido apoio financeiro de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, o
pesquisador se obriga a informar e fazer referência expressa a esse apoio, com a identificação
clara de sua fonte, em todas as formas de divulgação mencionadas no item anterior;
Zelar pela adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual que possam resultar do
projeto apoiado pelo ISC/UFBA e demais parceiros deste projeto.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
▪

Os candidatos devem enviar os seguintes documentos, em formato PDF, até o dia 17 de
Novembro de 2020:
1. Link do Currículo Lattes atualizado;
2. Cópia do Diploma de doutoramento;
3. Carta de apresentação explicando o interesse para o cargo e qualificações para contribuir
para o projeto.

PROCESSO SELETIVO
O processo de seleção acontecerá em duas fases:
1. Avaliação do perfil dos candidatos através da análise dos documentos enviados (fase
eliminatória), considerando a importância da contribuição pretendida no projeto.
Somente os candidatos selecionados serão contactados para entrevista até o dia 18 de
Novembro de 2020;
2. Entrevista com os candidatos (por webconferência) ocorrerá entre os dias 19 e 20 de
Novembro de 2020.
O candidato selecionado receberá bolsa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, por um período de
12 meses (podendo ser realocado como bolsista Cidacs ao longo desse período), existindo grande
probabilidade de renovação, a depender das condições do projeto e do desempenho do candidato.
Pelos primeiros meses do projeto e até o fim da situação de risco ligada à epidemia de COVID-19 segundo avaliação dos Coordenadores do ISC/UFBA e parceiros o trabalho será remoto.
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OS INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRÍCULO E OS DOCUMENTOS REQUISITADOS PARA O E-MAIL
selecao.cidacs.isc.projeto.nih@gmail.com, ATÉ O DIA 17 de Novembro de 2020, COM O TÍTULO
“Selecao PostDoc ISC/UFBA Projeto NIH”. Dúvidas podem ser encaminhadas para rodrigova@ufba.br.

ANEXO
Impacto dos determinantes sociais, transferência de renda e
atenção básica à saúde no HIV/AIDS: uma abordagem
retrospectiva e de forecasting com base em coorte de 100
milhões de Brasileiros
Projeto
Apesar do considerável avanço feito no controle da epidemia de HIV/AIDS em diversos países,
desafios ainda permanecem em relação ao sucesso de programas nacionais. Este estudo utilizará
uma das maiores bases de dados longitudinais existentes, a Coorte de 100 milhões de habitantes do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fiocruz Bahia (Cidacs) - obtidos
do linkage de dados socioeconômicos e de saúde, para avaliar os efeitos de determinantes
socioeconômicos, programas de transferência de renda e da atenção básica à saúde na incidência,
hospitalização, adesão ao tratamento e mortalidade de HIV/AIDS. Espera-se que os resultados
obtidos possam informar tomadores de decisões de maneira a manter e melhorar as estratégias pelo
controle do HIV/AIDS no Brasil, demonstrando potenciais pontos fortes e fracos destes programas
em outros países que experienciam dificuldades na sustentação de estratégias para o HIV/AIDS,
incluindo atenção primaria à saúde e programas de proteção social.
Instituição Financiadora
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institute of Health (NIH),
United States of America.
Coordenação
O projeto é resultado da cooperação em redes entre o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade
Federal da Baia (UFBA/ISC/UFBA), o Centro de Integração de Dados e Conhecimento da Fiocruz
Bahia (Cidacs), a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA/US) e do Instituto de Saúde
Global de Barcelona (ISGlobal/Barcelona).
O projeto em rede é coordenado no Brasil pela Profa. Inês Dourado (UFBA/ISC/UFBA), tem o Prof.
Luis Eugenio de Souza (UFBA/ISC/UFBA) como vice-coordenador; o Prof. Carlos Telles
(CIDACS/FIOCRUZ-BA), como pesquisador líder do projeto no CIDACS; o Prof. Davide Rasella
(UFBA/ISC/UFBA e ISGlobal/Barcelona) como investigador principal (Principal Investigator) do
projeto pelo NIH/NIAID e o Prof. James Macinko (UCLA/US) como coordenador na UCLA.
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