
 

 

 

 

 

CHAMADA PARA BOLSISTA NO PROJETO: 

 “INTERVENÇÕES SANITÁRIAS E PREVENÇÃO DA LEPTOSPIROSE URBANA” 
 

 

ATUAÇÃO: INQUÉRITO SOROLÓGICO- LABORATÓRIO 

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia – ISC/UFBA e o 

Laboratório da Patologia e Biologia Molecular do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz – 

FIOCRUZ/BA, estão desenvolvendo o Projeto “Intervenções Sanitárias e Prevenção da 

Leptospirose Urbana”. O objetivo do estudo é avaliar o impacto das intervenções de 

base comunitária na prevenção de leptospirose urbana e outras doenças infecciosas.  

Estamos recrutando bolsista interessado e motivado para ser membro da equipe 

interdisciplinar. 

  

1- CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais  

2- NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) 

3- VIGÊNCIA: 4 meses, podendo ser estendido por até 12 meses. 

4- REQUISITOS PROFISSIONAIS E PESSOAIS: 

4.1- Ser aluno UFBA;  
4.2- Cursando entre 3º e o 5º ano;  
4.4 - Cursos de farmácia, biologia, medicina veterinária, biomedicina ou áreas afins; 
4.5- Disponibilidade para trabalho pela tarde e noite; 
4.6- Ter interesse nas áreas de epidemiologia, pesquisa e laboratório; 
4.7- Bom desempenho acadêmico; 
4.8-Ser organizado, compromissado, extremamente responsável, e ter bom 
relacionamento em equipe; 
4.9- Boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe e proatividade; 

 

5- ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA 
 

5.1- Recebimento, processamento, armazenamento de amostras biológicas entre outras 
atividades laboratoriais.  



 

6- PROCESSO SELETIVO 

6.1- A inscrição será realizada no período 07/07/2021 à 15/07/2021; 
6.2- O processo seletivo será conduzido pelo Dra. Daiana Oliveira e Coordenação do 
Projeto; 
6.3- O (a)s candidatos(a)s serão submetido(a)s à entrevista e análise do currículo lattes 

e histórico escolar de caráter classificatório; 

6.4- O (a) candidato (a) deve enviar um  e-mail para selecaotecnicosisc@gmail.com;  
com o assunto “SELEÇÃO LAB”, justificando o interesse pela participação no Projeto e 
anexando os seguintes documentos em PDF:  

• Curriculum lattes/vitae 
• Histórico escolar; 
• Carta de intenção, onde o candidato(a) deve referenciar a sua experiência 
e os motivos de interesse de participar da pesquisa. 
 

6.5- O(a)s candidatos pré-aprovados serão comunicados por e-mail, onde receberão 
todas às instruções sobre a data e horário para entrevista, onde dúvidas serão 
esclarecidas; 
5.6- A inscrição somente será homologada pela Comissão de Seleção se o candidato 
preencher os requisitos especificados neste comunicado e se a documentação for 
enviada dentro do prazo de inscrição; 
5.7- O (a) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, se responsabilizará 
pela veracidade de todas as informações prestadas. 
 

 

 

 

Federico Costa 
Coordenador Geral do Projeto 
Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador 
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 
PISAT/ISC/UFBA 
 

 

 

 

Cleber Cremonese 
Coordenador de Campo do Projeto 
Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador 
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 
PISAT/ISC/UFBA 
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