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CHAMADA PARA PROJETO – Primeira chamada  

  

1. DO PROJETO DE PESQUISA:  

  

PROJETO: Pesquisa sobre Aperfeiçoamento do Sistema Único de  

Saúde/Aprimoramento da articulação e cooperação interfederativa para análise, 

estudos e apoio ao planejamento, regionalização e a articulação entre os Entes 

federados frente à gestão do SUS.  

RECURSOS: TED 53/2017 SUS PROCESSO 25000.434009/2017-06 

Programa de Trabalho 10.122.2015.8287.0001  

Atendendo o que determina a Cartilha de Execução de Despesa da UnB, 

que orienta na forma de cumprimento dos processos internos da 

universidade com relação ao Pagamento de Pessoa Física, exigindo que 

seja definido um processo de seleção para o desembolso de auxílio 

financeiro a estudantes, segue a materialização da atividade.  

  

O processo de seleção será baseado no desenvolvimento de atividades 

contempladas pelos recursos definido anteriormente no TED 53/2017.  

  

  

2. DOS REQUISITOS PARA SE SUBMETER À PRESENTE SELEÇÃO  

  

Serão selecionados estudantes que atendam os seguintes pré-requisitos:  

  

Estudante de graduação de Bacharelado nas áreas de Contabilidade,  

Economia, Administração, Gestão de Políticas Públicas, Computação, 

Comunicação social (Comunicação organizacional, relações públicas), 

Direito e outras correlatas.  

  

Estudantes de Pós-graduação Mestrado e Doutorado: Reconhecidos pela 

CAPES, preferencialmente da UnB, com área de atuação direta ou correlata 

com o objeto da pesquisa.  

  

3. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

  

Fase 1 - Envio de e-mail com o currículo lattes em anexo e dados pessoais 

(Nome, Endereço, Telefone, email, nome Skype, curso de graduação, e 



relato de experiência relacionada ao perfil exigido) para o email 

pesquisagppms2018@gmail.com;    

      

Fase 2 - Entrevista presencial ou por Skype de caráter eliminatória onde 

serão avaliadas as qualificações e experiências em coordenação de 

projetos, projetos e implantação de processos gerenciais de acordo com a 

demanda de cada meta da pesquisa.  

  

Valor baseado na remuneração definida na Resolução CAD 003/2018 para 

Bolsa de Estudo de Apoio Técnico à pesquisa e a extensão, sendo 

esperados profissionais que possuam experiência e conhecimentos técnicos 

necessários para a execução das atividades do projeto, com um nível de 

complexidade de acordo com as aptidões e conhecimentos requeridos, São 

enquadrados nas categorias Bolsa de Estudo e Bolsa de pesquisa.  

  

  

4. DA FORMA DE DESLIGAMENTO  

  

A Coordenação Técnica do Projeto poderá, a qualquer tempo, desligar o 

pesquisador do Projeto em razão de:   

  

1. Não concordância com a qualidade do trabalho desenvolvido pelo 

pesquisador;   

2. Atraso na apresentação dos documentos e/ou Relatório Técnicos 

previstos;   

3. Considerar inadequada sua conduta profissional;   

4. Por motivos exclusivos do pesquisador;   

5. Suspensão das atividades e dos recursos orçamentários e/ou financeiros 

do Projeto.   

  

  

5. DA FORMA DE PAGAMENTO  

  

O pagamento será feito em conta corrente ou em agência do Banco do 

Brasil, no mês seguinte as atividades desenvolvidas.  Sendo de 

responsabilidade do aluno o recebimento junto à agência bancária.  

  

Horas de dedicação ao projeto: Baseadas em atividades semanais 

planejadas, executadas e finalizadas, sendo planejadas presencialmente e 

podendo ser executada a distância, em face de indisponibilidade de espaço 

físico na FACE, sendo utilizado como meio de comunicação o SKYPE ou 

instrumento assemelhado.  

  

Pagamento: mensal.  

  

Comprovação das horas baseadas nas tarefas definidas a cada semana a 

ser entregue ao projeto.  

  

Poderão ser selecionados alunos em CADASTRO DE RESERVA para 

serem chamados ao longo do decorrer do projeto até QUATRO vezes o total  

das vagas oferecidas, visando manter um cadastro de reserva.  

  

  



  

  

6. PERFIS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CAD 003/2018 

  
  

Buscam caminhar alinhado ao programa de apoio à pesquisa, 

desenvolvimento e inovação do centro de apoio ao desenvolvimento 

tecnológico da universidade.   

  

BOLSA DE PESQUISA  

 

Modalidade Pesquisador Sênior Nível A com 02(DUAS) vagas que pode ser 
ocupada por profissionais ao longo do projeto.  
  
Modalidade  Pesquisador Sênior Nível  B com 02(DUAS) vagas que pode 
ser ocupada por profissionais ao longo do projeto.  
  
Modalidade  Pesquisador Sênior Nível  C com 02(DUAS) vagas que pode 
ser ocupada por profissionais ao longo do projeto.  

  
Modalidade  Pesquisador Nível  A com 02(DUAS) vagas que pode ser 
ocupada por profissionais ao longo do projeto.  

  
Modalidade  Pesquisador Nível  B com 02(DUAS) vagas que pode ser 
ocupada por profissionais ao longo do projeto  
  
Modalidade  Pesquisador Nível  C  com 02(DUAS) vagas que pode ser 
ocupada por profissionais ao longo do projeto.  
  
Modalidade  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação -PDI Nível  A  com 
02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por profissionais ao longo do 
projeto.  
  
Modalidade  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação -PDI Nível  B  com 
02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por profissionais ao longo do 
projeto.  
  
Modalidade  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação -PDI Nível  C  com 
02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por profissionais ao longo do 
projeto.  
 

Modalidade  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação -PDI Nível  D  com 
02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por profissionais ao longo do 
projeto.  
 
  
Modalidade  Bolsa de Apoio Técnico à pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação Nível  A  com 02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por 
profissionais ao longo do projeto.  
 



Modalidade  Bolsa de Apoio Técnico à pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação Nível  B com 02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por 
profissionais ao longo do projeto.  
 

Modalidade  Bolsa de Apoio Técnico à pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação Nível C com 02(DUAS) vagas que pode ser ocupada por 
profissionais ao longo do projeto.  
 
Modalidade Bolsa de apoio Operacional à Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação PDI. 
  

7. DO CRONOGRAMA  

O presente Edital será regido com base no seguinte cronograma de atividades:  

DATA  ETAPA  

14/05/2018  Divulgação do Edital  

16/05/2018   Período de inscrição  

17/05/2018  Seleção dos alunos  

18/05/2018  Divulgação do resultado final da seleção  

21/05/2018  Entrega  dos  documentos  do  aluno  

selecionado como possível bolsista  

  

Será solicitado aos inscritos selecionados, entregar os documentos exigidos, 

termos de confidencialidade após a seleção e outras relacionadas à 

propriedade intelectual.  

   

Divulgação: Informação na página do Departamento de Gestão de Políticas 

Públicas-GPP da FACE e mural da FACE/UnB.  

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato através do e-mail 

pesquisagppms2018@gmail.com  

 Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital.  

  

Caso não haja inscrito, a seleção ficará aberta recebendo propostas de 

candidatos até o preenchimento das vagas e do cadastro de reserva.  

Dúvidas: Enviar e-mail para mail pesquisagppms2018@gmail.com  

  

Brasília 08/05/2018  

  
Magda de Lima Lúcio  

Coordenadora do Projeto  
Departamento de Gestão de Políticas Públicas-GPP/FACE/UnB  

 
José Marilson Martins Dantas  
Vice- Coordenador do Projeto  

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais/FACE/UnB  


