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       CHAMADA PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO NO PROJETO: 

O impacto da Atenção Primária à Saúde na Incidência, Taxa de Cura e
Mortalidade da Tuberculose: um Estudo Retrospectivo e de Previsão

Integrado Baseado em uma Coorte de 100 Milhões de Brasileiros

1 – Objeto
O presente instrumento pretende a seleção de candidatos a bolsista para a execução de pesquisa baseada no
projeto  nomeado  acima,  que  tem  por  objetivos  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 Tuberculose. Espera-se que os resultados obtidos possam informar tomadores
de decisões de maneira a manter e melhorar as estratégias pelo controle da Tuberculose no Brasil, incluindo
atenção primaria à saúde e programas de proteção social.

2 - Bolsa de Pesquisa: 01 (um)
2.1 - Está prevista a contratação de 1 (um) bolsista, de acordo com a experiência profissional e carga horária,
conforme demonstrado a seguir: Produtividade em Desenvolvimento Acadêmico e Tecnológico Nível VI
(Profissional com título de Doutor), 30h de atividade de pesquisa e 10h de formação pós-doutoral), pelo
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.
2.2 - Período de vigência de 8 (oito) meses, tendo início preferencialmente em 08 de Novembro de 2021,
podendo ser renovável, por período a determinar, a depender do andamento do projeto e desempenho do
pesquisador.

3 - Requisitos:
    • Disponibilidade de tempo integral para as atividades do projeto, com início imediato;
    • Não ser Servidor Público ativo; 
  •  Inglês  intermediário  a  fluente  ou domínio  intermediário  da Língua Portuguesa,  caso candidato  seja
estrangeiro;
    • Doutorado em Epidemiologia, Matemática, Estatística, Engenharia, ou áreas afins;
    • Experiência no uso de softwares e linguagens estatísticas e matemática (R ou Python);
    • Desejável, mas não necessária, experiência na utilização de modelos matemáticos compartimentais para
doenças infecciosas. 

4 – Atividades a serem desenvolvidas: 
    • Desenvolver análises e modelos matemáticos compartimentais para Tuberculose;
   • Participar na elaboração de artigos científicos, produzindo tabelas, gráficos, descrevendo a metodologia
empregada, resultados encontrados e outros itens de documentação;
   • Produzir relatórios dos resultados das análises dentro dos prazos previstos;
   • Participação em eventos científicos ou tecnológicos;
  •  As análises e o trabalho poderão ser desenvolvidas em remoto e não será necessária  a presença do
pesquisador no ISC/UFBA.

5 - Inscrição:
5.1 - As inscrições serão feitas através do e-mail  cepescedital@gmail.com  ,   de acordo com cronograma
especificado no item 6. Em caso de dúvida contatar alexander.almeida@ufba.br
5.2 - Documentação necessária: 
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1-  Carta  de  intenção  (no  máximo  uma  página):  descrever  as  motivações  de  participação  no  projeto,
experiência  em projetos de pesquisa quantitativa,  disponibilidade de carga horária semanal exigida (não
necessária mas avaliada positivamente) e compreensão da língua inglesa;
2. Currículo Lattes (apenas os currículos enviados neste formato serão analisados pela banca examinadora),
CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência;
3. Cópia do Diploma de Doutoramento ou certificado de conclusão do doutorado;

Os candidatos também deverão informar no corpo do texto do e-mail o telefone para contato. 
5.3 - Toda a documentação deverá ser enviada como anexo para o e-mail citado no item 5.1.
5.4 - A seleção será feita por meio de análise dos documentos acima, de caráter eliminatório, apenas os
selecionados serão contactados para entrevista, e entrevista virtual, de caráter eliminatório.
5.5 – As entrevistas  virtuais  serão realizadas  via  Google  Meets,  nas datas  especificadas  no item 6,  em
horário a ser definido pela comissão de avaliação.

6 – Cronograma

Inscrições De 25 de Outubro até 03 de Novembro de 2021

Análise de currículo 4 de Novembro de 2021

Entrevista 5 de Novembro de2021

Divulgação do resultado 6 de Novembro de 2021

Início das Atividades 8 de Novembro de 2021

7 – Contratação

7.1  –  O candidato  selecionado  terá  um contrato  de  bolsa  exclusivamente  para  Projeto  de  Pesquisa  “O
impacto da Atenção Primária à Saúde na Incidência, Taxa de Cura e Mortalidade da Tuberculose:
um  Estudo  Retrospectivo  e  de  Previsão  Integrado  Baseado  em  uma  Coorte  de  100  Milhões  de
Brasileiros”.
7.2 – O contrato terá vigência de, 8 (oito) meses com direito à bolsa mensal no valor estipulado no item 2.1,
a título de auxílio, o qual será prestado individualmente.
7.3 – O contrato vigorará por prazo determinado a partir da sua assinatura e poderá ser cancelado a pedido
do bolsista, do coordenador do curso ou automaticamente, como a inobservância das condições constantes
no item 8.
7.4 – Os contratos serão firmados em acordo com a necessidade do contratante para execução do projeto.
7.5 – O contrato poderá ser prorrogado, por prazo a determinar, a depender do andamento do projeto e
desempenho do pesquisador.

8 – Informações Gerais:
8.1 – As atividades de pesquisa serão realizadas com a Orientação do Prof. Davide Rasella, nas seguintes
condições:
   a. Dedicar a carga horaria pré estabelecida, em local a ser definido pelo Orientador do Projeto, no primeiro
ano do projeto as atividades serão completamente remotas e nos restantes será feita uma avaliação desse
ponto.
    b. Prestar assistência ao coordenador do projeto na forma por ele estabelecida;
    c. Outras atividades pertinentes ao Projeto determinadas pelo Orientador.


