
 
 

Processo Seletivo para bolsa de pesquisa do Projeto Qualificação da Gestão e 
da Assistência para o Enfrentamento do Sobrepeso e da Obesidade no Âmbito 
da Atenção Básica em Santa Catarina - CHAMADA  CNPQ/MS/SAS/DAB/CGAN 

No 26/2018 

 

O projeto tem como objetivo qualificar a gestão e a assistência da Atenção Básica no 

enfrentamento do sobrepeso e da obesidade em Santa Catarina. Integra os 

departamentos de Saúde Pública e de Nutrição da Universidade Federal de Santa 

Catarina através do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Avaliação em Saúde (NEPAS) e 

da Teia de Articulação pelo fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional 

(TEARSAN), com apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC). O projeto de pesquisa 

apresenta os seguintes eixos estruturantes: 

Pesquisa e Desenvolvimento – realização de um diagnóstico da organização das ações 

de alimentação e nutrição na Atenção Básica, cujo instrumento está sendo elaborado 

pelo Ministério da Saúde. Análise das condições de estrutura e processo de trabalho 

para as ações de alimentação e nutrição com uso dos dados da avaliação externa do 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB); 

Formação – desenvolvimento de cursos semipresenciais para gestores e profissionais de 

saúde atuando na Atenção Básica, estruturados na modalidade de Ensino à Distância 

(EaD) e disponibilizados na plataforma Moodle do Núcleo Telessaúde de Santa Catarina; 

Avaliação e Monitoramento -desenvolvimento de pesquisa avaliativa tendo como 

objeto a atenção nutricional da Atenção básica com foco no enfrentamento do 

sobrepeso e obesidade;  

Difusão Científicas - publicações científicas e boletins informativos contemplando os 

produtos desenvolvidos nos eixos da proposta. 

 



 
 

Especificações da vaga: 

Vaga: Bolsista de projeto de pesquisa. 

Local de trabalho: Sala 106, localizada no Departamento de Saúde Pública da 

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis – SC). 

Quantidade de vagas: 01 vaga para início imediato. 

Carga Horária: 20 horas semanais. 

Contratação: Bolsa CNPq modalidade DTI-A. 

 

Atividades relacionadas ao cargo:  

- Participação de reuniões da equipe que compõe o projeto de pesquisa; 

- Elaboração de revisão bibliográfica e documental, coleta e análise de dados, 

elaboração de resumos e artigos científicos; 

- Elaboração de boletins informativos para gestores, técnicos e profissionais de saúde; 

- Apresentação de trabalhos em congressos; 

- Elaboração de relatórios. 

 

Requisitos:  

- Profissional de saúde com nível superior, doutorando ou doutor em Saúde Coletiva 

com, no mínimo, 6 (seis) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa; 

- Conhecer as políticas do SUS, em especial as diretrizes da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, e das Doenças Crônicas Não Transmissíveis; 

- Ter experiência profissional comprovada na Atenção Básica e ou Gestão de, no mínimo, 

04 (quatro) anos, com ênfase nas ações de alimentação e nutrição e/ou Doenças 

Crônicas Não-Transmissíveis; 

- Ter experiência comprovada no ensino em saúde de, no mínimo, 2 (dois) anos; 

- Possuir conhecimentos de Informática; 

- Não possuir bolsa de qualquer agência de fomento; 

- Não possuir vínculo empregatício celetista ou de servidor público  



 
 

- Alunos de Programas de Pós-Graduação deverão apresentar anuência formal do 

orientador e coordenador do programa ao qual possuem vínculo; 

- Possuir Conta corrente no Banco do Brasil. 

 

Formação:  

Graduação em cursos da área da saúde. 

 

Interessados devem enviar currículo para o e-mail: projetocgan.ufsc@gmail.com, até o 

dia 31/07/2019. 

O processo de seleção contará com as seguintes etapas: 

 

1- Divulgação da vaga – 29/07/2019 

2- Recebimento de currículos - de 29/07 a 31/07/2019. 

3- Análise e seleção dos currículos de acordo com os requisitos da vaga –

31/07/2019.  

4- Contato com os candidatos selecionados na etapa 3 para agendamento de 

entrevista – 31/07/2019 

5- Realização de entrevistas – dias 01/08/2019. 

6- Resultado – 02/08/2019. 

 

 

 

Prof.ª Josimari Telino de Lacerda 

Coordenadora do Projeto 

 

 

 

Florianópolis, 29 de julho de 2019. 
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