
 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Ciências da Saúde 

 

Edital interno simplificado para seleção de aluno bolsista e voluntário da Faculdade de 

Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UNB) em Parceria com o Núcleo de 

Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba. 

A Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UNB) vem por meio 

deste, tornar público o processo seletivo simplificado para preenchimento do seu 

quadro de bolsistas e voluntários de graduação para atuar na gestão da informação 

científica da Rede de Observatórios das Políticas de Promoção da Equidade em Saúde 

para o SUS do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília, em 

parceria com o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal da 

Paraíba.   

 

I. INSCRIÇÕES E VAGAS 

Serão disponibilizadas duas (2) vagas, uma remunerada, para o primeiro 

classificado, e uma para voluntário (a) para o segundo classificado. As vagas podem ser 

ocupadas por estudantes de graduação de qualquer área do conhecimento com matrícula 

na Universidade Federal da Paraíba.  

Poderão se candidatar à vaga todos (as) os (as) estudantes que atenderem aos 

requisitos descritos no item II deste edital. As inscrições poderão ser feitas através do e-

mail secnesc@ccs.ufpb.br. Os candidatos deverão encaminhar, por e-mail, no ato da 

inscrição: 

- Currículo Lattes; 

- Histórico Escolar; 

-Grade Horária; 

 Após a inscrição os estudantes receberão informações, via e-mail, sobre o 

processo seletivo que irá ocorrer presencialmente na data prevista no item IV deste 

edital, podendo ser alterada. 

II. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

(a) Ter afinidade com a Política de Saúde Integral da População LGBT; 

(b) Possuir disponibilidade 30 horas de dedicação semanais para o cumprimento 

de suas atividades. 

(c) Ser estudante de graduação; 

(d) Ter conhecimento da plataforma Moodle. 

 



 

III. DA SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos dar-se-á em caráter classificatório. Os candidatos 

inscritos que atendam aos pré-requisitos a que se refere o Item II deste edital serão 

convidados a participarem de uma entrevista. 

 

IV. DO CRONOGRAMA  

a) Inscrição dos candidatos: 04/05/2017 a 09/05/2017. 

b) Entrevistas: 11/05/2017. 

c) Publicação dos resultados: 15/05/20171. 

 

V. INSTITUCIONAL 

As bolsas de graduação serão concedidas pela Faculdade de Ciências da Saúde 

(FS/UNB) a contar pela data de firmação de contrato.  O estudante selecionado receberá 

no período de seis meses, podendo ser prorrogável por igual período, bolsa conforme 

estabelecido no contrato no valor de R$ 600,00 e deverá cumprir com a carga horária de 

30h semanais, presencialmente no NESC/UFPB, nas atividades referentes à tutoria no 

curso de capacitação semipresencial “Saúde LGBT na Atenção Básica: a porta de entrada 

para a efetivação da Equidade em Saúde” disponibilizado em parceria com a Rede de 

Observatórios das Políticas de Promoção da Equidade em Saúde para o SUS do 

NESP/UnB.  

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  As disposições e os procedimentos aqui contidos seguem as normas de seleção 

simplificada da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UNB). 

O bolsista que vier a ser desligado perderá imediatamente o auxílio a que tinha 

direito, mas não fica impedido de candidatar-se novamente a outro edital de bolsas de 

graduação em outros projetos. 

 

___________________________ 

Comissão de seleção 
 

                                                           
1 O cronograma previsto poderá ser alterado. Caso ocorram alterações, os candidatos 

serão informados, via e-mail. 


