
 

 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA NO PROJETO MRC2 

ATUAÇÃO: ENTREVISTADOR 

 
 
 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 liderando o 

Projeto “Construindo Comunidades Saudáveis Em Favelas Urbanas Brasileiras”, que tem como um dos 

objetivos trabalhar com a epidemiologia e fatores de risco de doenças infecciosas e implementar e avaliar 

intervenções que melhoram vários resultados de saúde, especialmente em relação as doenças infecciosas. 

Para apoiar a Pesquisa, estamos recrutando técnicos ou graduados na área de biologia, biomedicina ou 

saúde geral que tenham experiência ou interesse em realizar entrevistas. O candidato deve ter boas 

habilidades organizacionais, habilidades de comunicação e deve estar interessado em trabalho em equipe.. 

 

Carga horária 40 horas semanais, período de 6 a 12 meses (a depender da duração da atividade) 

Número de vagas: 4 (quatro) vagas para Entrevistador, na modalidade bolsa de apoio técnico. 

Sobre as atividades do bolsista: As atividades de bolsas envolverão aplicação de questionários por 
meio de ferramenta móvel (RedCAP) para coleta de dados epidemiológicos.   
 

Requisitos: 

 
1. Preferencialmente técnicos ou graduados na área de biologia, biomedicina ou saúde geral que 

tenham experiência ou interesse em realizar entrevistas 
2. Resida preferencialmente nos bairros de Marechal Rondon ou Alto do Cabrito; 
3. Disponibilidade para trabalhar pela manhã e tarde, incluindo fins de semana a combinar; 
4. Interessado em pesquisa nas áreas de entomologia, ecologia de zoonoses e epidemiologia; 
5. Interesse em trabalho de campo; 
6. Ser organizado, comprometido, extremamente responsável e ter bom relacionamento com a 

equipe; 
7. Boa comunicação, habilidade com trabalho em equipe e proatividade; 
8. Condições físicas para o trabalho físico no campo (longa caminhada, equipamento de trabalho de 

carga). 
 



Da Inscrição: 

 
O candidato deverá enviar o  Currículo lattes/vitae para o mogajihammed@hotmail.com  sob  o título  

"Currículo para Seleção ENTREVISTADOR - MRC2 CONSTRUINDO COMUNIDADES 

SAUDÁVEIS . 

A inscrição só será aprovada pela Comissão de Seleção se o candidato atender aos requisitos 

especificados nesta versão e se a documentação for submetida dentro do prazo. 

 

Período de inscrição:  26 de Setembro de 2022  a 7 de Outubro de 2022. 

Os candidatos pré-aprovados serão comunicados por e-mail, onde receberão informações/instruções 

sobre a data, hora da entrevista, onde todas as perguntas serão esclarecidas. 

 

 

 

Federico Costa 
Coordenador do Projeto 
PISAT/ISC/UFBA 
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