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EDITAL DE SELEÇÃO  

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBA, está liderando o projeto 
de pesquisa interdisciplinar intitulado: CONSTRUINDO COMUNIDADES SAUDÁVEIS EM FAVELAS 
URBANAS BRASILEIRAS. Este projeto tem como objetivo integrar uma abordagem participativa para 
desenhar, projetar, implementar e avaliar intervenções junto com as comunidades, combinando 
conhecimentos e ação para mudança social, a fim de melhorar a saúde da comunidade. Por isso 
estamos recrutando estudantes de mestrado e doutorado para fazer parte da equipe 
interdisciplinar. 
Procuramos candidato(a)s que concluíram graduação ou mestrado na área da Saúde Coletiva, 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Ciências Sociais ou áreas afins; com interesse em estudos 
qualitativos e participativos. São necessárias boas habilidades organizacionais, comunicação e de 
trabalho em equipe, assim como interesse no tema de saúde e ambiente e pesquisa de base 
comunitária.  
A carga horária será de 40 horas semanais  
Número de vagas: 4 (3 candidatos(a)s de mestrado e 1 candidato de doutorado) 
 

1- Atributos pessoais 
• Capacidade de trabalhar como membro de uma equipe; 
• Capacidade de organizar as atividades de trabalho; 
• Excelente predisposição para o trabalho de campo em comunidades;  
• Capacidade de elaboração e comunicação claras de relatórios; 
• Capacidade demonstrada e assumir a propriedade e a responsabilidade pelas atividades de 
pesquisa; 
 

2- Requisitos profissionais mínimos 
• Experiência / conhecimento em ciências sociais em saúde 
• Experiência em estudos qualitativos com ênfase em métodos etnográficos e/ou grupos focais 
• Experiência com pesquisas participativas, pesquisa-ação, educação popular e afins 
• Experiência em trabalho de campo em comunidade; 
• Excelentes habilidades interpessoais e de comunicação; 
• Habilidades em trabalho interdisciplinar 
 

3- Responsabilidades principais 
• Participar do processo de mapeamento das comunidades: coletivos e identificação de membros-
chave, líderes comunitários e moradores (jovens e adultos); 
• Participar do processo participativo nas comunidades e do processo decisório das técnicas 
qualitativas a serem realizadas; 
• Participar das reuniões de pesquisa e sessões cientificas; 
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• Organização da logística do trabalho de campo; 
• Elaboração de relatórios; 
• Análise de dados e escrita de manuscritos. 
 

4- Processo Seletivo 
O e-mail de inscrição deve ser encaminhado ao endereço projetoambientesaude@gmail.com com 
o assunto “Currículo para seleção do projeto CONSTRUINDO COMUNIDADES SAUDÁVEIS EM 
FAVELAS URBANAS BRASILEIRAS”, com os seguintes 
documentos em anexo: 

a) Curriculum lattes/vitae 
b) Histórico escolar; 
b) Documento de identidade; 
c) comprovante de pessoa física (CPF) 
d) Carta de intenção. O candidato(a) referencia sua experiência e os motivos de interesse 
de participação do projeto. 

 
4.1. O(a) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, se responsabilizará pela 
veracidade de todas as informações prestadas. Documentos comprobatórios dessas informações 
poderão ser solicitados aos candidato(a)s a qualquer tempo pela Comissão de Seleção. 
4.1.1. O processo seletivo será conduzido pelas docentes coordenadoras do projeto de 
Pesquisa. 
4.1.2. O(a)s candidatos(a)s serão submetido(a)s à entrevista e análise do CV e histórico escolar de 
caráter classificatório. 
4.1.3 As entrevistas serão realizadas de 08/02/2021 a 12/02/2021 de forma remota através da 
ferramenta Zoom. 
4.1.4. Os links de acesso para a sessão de entrevistas serão enviados ao(a)s candidato(a)s pelas 
docentes responsáveis pelo processo seletivo com 48 horas de antecedência. 
4.1.5. Os links serão enviados aos e-mails utilizados pelos candidatos para o envio de sua 
inscrição. 
 
 A inscrição somente será homologada pela Comissão de Seleção se o candidato preencher os 
requisitos especificados neste edital e se a documentação for enviada no prazo. 
 
Período de inscrição: 20/12/2020 até 20/01/2021.  
 
Os candidatos pré-aprovados serão comunicados por e-mail sobre a data, horário e instruções para 
entrevista, onde todas as dúvidas serão esclarecidas. 
 

 

 

Yeimi Alexandra Alzate Lopez 
Coordenadora do projeto 
ISC/UFBA 
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