PROJETO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA COMUNIDADE (DICa)
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA DA UFBA (ISC-UFBA)
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA TRABALHO DE CAMPO EM PROJETO
DE PESQUISA – EQUIPE DE NUTRIÇÃO
Projeto: Efeitos da Síndrome Neurológica Congênita pelo Zika Virus, sobre o
desenvolvimento infantil: um estudo de coorte no contexto da Atenção Básica, em
Salvador. Processo CNPq n0 440557/2016-0.
PREÂMBULO
O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-UFBA), conhecido
por sua formação avançada que busca desenvolver uma perspectiva inovadora de ensino
na área de Saúde Coletiva, torna público a abertura da realização do processo seletivo
com vistas ao preenchimento de 01 (uma) vaga, para compor a equipe do Projeto
Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa).
O projeto DICa propõe um conjunto de estratégias para responder a algumas
necessidades relacionadas às crianças com alteração neurológica congênita associada à
infecção intrauterina por Zika Vírus, no contexto social dos sujeitos e suas famílias.
Os estudantes são expostos a uma vivência prática e cotidiana dos serviços, com o
suporte necessário advindo da equipe DICa. As situações concretas do trabalho, com o
encontro entre diversos atores do cotidiano dos serviços, são os principais dispositivos
para a produção do processo de aprendizagem. A partir dessas vivências e apoiadas por
profissionais que compõe o Projeto corroboram para uma produção coletiva de
conhecimento.
1. PROCESSO SELETIVO
1.1. O ISC-UFBA, no uso de suas atribuições legais e com vistas ao provimento de vagas
voluntariadas para compor a equipe do Projeto de Desenvolvimento Infantil na
Comunidade (DICa), torna pública a abertura das inscrições para o preenchimento de
01 (uma) vaga para estudante de nutrição, consoante às normas contidas neste Edital.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O Processo Seletivo será constituído das seguintes etapas:
I. Análise do Currículo: caráter classificatório e eliminatório.
II. Entrevista: caráter classificatório e eliminatório.
III. Dinâmica avaliativa: caráter classificatório.
2.2. O cronograma do processo seletivo consta no item 4 deste edital.
2.3. Dos pré-requisitos para participação do processo seletivo:
I. Estudantes de nutrição a partir do 4º semestre ou bacharel(a) em nutrição;
II. Já ter cursado a disciplina de Avaliação Nutricional;
III. Interesse em atividade de pesquisa;
IV. Disponibilidade para desenvolver as atividades aos finais de semana;
V. Carga horária: 12 horas semanais (3 turnos/semana).
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Para se inscrever, o candidato deverá enviar um e-mail para sczikv@outlook.com
identificado com o título “Seleção para equipe de nutrição”, contendo os seguintes
documentos:
I. Currículo Lattes;
II. Histórico escolar (apenas para estudantes);
III. Cópia do RG.
3.2. As inscrições ficarão abertas até as 17 horas do dia 28/01/2019 (horário local).
3.4. Mais informações: (71) 3283 7445 ou pelo e-mail: sczikv@outlook.com
4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

Etapa

Data

Horário

Local

Análise de currículo

Até 30/01/2019

-

-

Entrevista

31/01/2019

Horário a combinar

ISC-UFBA

Dinâmica avaliativa

31/01/2019

Horário a combinar

ISC-UFBA

A partir das 10:00

Mural do ISCUFBA e via email

Divulgação do
resultado

02/02/2019

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. O início das atividades no Projeto será a partir do dia 04/02/2019

5.2. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará a sua não efetivação.
5.2.1. A prestação de declarações ou documentos falsos desclassificará
automaticamente o candidato(a).
5.3. A documentação e informações dos(as) candidatos(as) permanecerão sob a guarda
do DICa/ISC-UFBA que as utilizará exclusivamente para os fins que se estabelecem neste
Edital, assegurando-se sigilo e confidencialidade.
5.4. Ao se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as
normas estabelecidas neste Edital.
Salvador, 17 de janeiro de 2019.

______________________________________
Prof.ª Dra. Darci Neves Santos
Coordenadora do Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade
Docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-UFBA)

