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                       CHAMADA PARA BOLSISTA DE POS-DOUTORADO NO PROJETO:  
 

O impacto dos determinantes sociais, transferência de renda e atenção 
básica no HIV/AIDS: uma abordagem retrospectiva e de forecasting 

 
Sobre o Projeto: tem por objetivos utilizar um grande conjuntos de dados para avaliar o efeito de uma 
ampla gama de determinantes socioeconômicos, da transferência de renda e atenção básica na morbidade e 
mortalidade por HIV/AIDS, e prever cenários de incidência, prevalência e mortalidade até 2030 usando 
modelos integrados de micro-simulação e modelos baseados em agentes.  
O projeto tem duração de 5 anos e é financiado pelo National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
do National Institute of Health dos EUA, e desenvolvido como parceria entre o Instituto de Saúde Coletiva 
da Universidade Federal da Bahia, o Centro de Integração de Dados e Conhecimento da Fiocruz Bahia, a 
University of California in Los Angeles e o Barcelona Institute of Global Health. 
 
Função no Projeto: Bolsista de Pós-doutorado em cargo de análises epidemiológicas e escrita de artigos 
e/ou relatórios. O Bolsista será também envolvido na gestão do projeto e na supervisão de pesquisadores e 
staff administrativo.   
 
No primeiro ano do projeto o trabalho será  remoto. 
 
Coordenação: Profa. Inês Dourado (UFBA/ISC), Prof. Luis Eugenio de Souza (UFBA/ISC), Prof. Davide 
Rasella (UFBA/ISC, CIDACS/Fiocruz e ISGlobal/Barcelona) e Prof. James Macinko (UCLA/US). 
 
Critério de seleção: 

● Possuir doutorado em epidemiologia, estatística, ou áreas afins; 
● Ter experiência de análises epidemiológicas e/ou estatísticas; 
● Compreensão avançada na leitura e redação básica em inglês; 
● Disponibilidade de dedicação de 40 horas semanais ao projeto de forma remota. 

 
Valor e período da bolsa: R$ 8.000,00 mensal com duração de 12 meses renovável. 
 
Seleção: enviar e-mail com o título “SELEÇÃO IMPHIV2020” para o endereço 
nih.r01.bigdata.hiv@gmail.com (e-mails sem este título serão desconsiderados), com os seguintes 
documentos: 
1º) Fase (Eliminatória) (10 pontos): 
1. Carta de intenção (4 pontos) (no máximo duas páginas): descrever as motivações de participação no 
projeto, experiência em projetos de pesquisa quantitativa, experiência em elaboração de artigos como autor 
principal, disponibilidade de carga horária semanal e/ou dedicação exclusiva (não necessaria mas avaliada 
positivamente) e compreensão da língua inglesa; 
2. Lista de publicações em periódicos indexados e CV Lattes (6 pontos). 
2º) Fase (Classificatória): 
1. Entrevista por videoconferência (10 pontos), nos dias 17/10/2020 e 18/10/2020. 
 
Período de inscrição na Fase 1: do dia 07/10/2020 á 16/10/2020. 
 
Divulgação dos resultados: 1º Fase: ate` 10:00h do 17/10/2020; 2º Fase: ate` 22:00h do 18/10/2020  
via e-mail nih.r01.bigdata.hiv@gmail.com, em caso de duvida contactar davide.rasella@gmail.com. 


