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Convênio 879322/2018 

 

Seleção de Candidatos a Bolsa de Supervisão de Campo 

no Projeto BRISA (idade escolar) 

 

O consórcio que envolve o Núcleo de Estudos da Saúde da Criança e do 
Adolescente (NESCA) do Departamento de Puericultura e Pediatria (DPP) da FMRP-
USP, o Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas (RS), e 
o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do 
Maranhão (MA), tem por objetivo o estudo das crianças e mães participantes do Projeto 
“Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na 
saúde da criança: coortes de nascimentos em duas cidades brasileiras – Projeto BRISA” 
desenvolvido nos anos de 2010 a 2013, e cujos participantes serão reavaliados entre 
2020 e 2022. O presente projeto visa avaliar exposições a determinados fatores do início 
da vida, estudadas no pré-natal, no nascimento e entre 13 e 30 meses de idade e sua 
influência no desenvolvimento das crianças do Projeto BRISA, na faixa etária de 9-11 
anos de idade. 

 

Inscrições: poderão se inscrever graduados de curso superior completo, com título de 
Mestrado, de várias áreas de formação, preferencialmente da área da saúde, que não 
tenham vínculo atual com a Universidade de São Paulo. Bolsistas do CNPq, FAPESP, 
CAPES ou qualquer outro tipo de bolsa de treinamento técnico poderão fazer inscrição, 
mas terão obrigatoriamente que desistir dessas bolsas se forem selecionados, 
previamente à assinatura do contrato no presente projeto. É necessária disponibilidade 
em dois turnos diários (40 horas semanais), incluindo fins de semana quando 
necessário, com o correspondente desconto das horas nos dias de semana. O bolsista 
deverá restituir ao financiador os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a 
não observância das normas deste edital, salvo se motivada por caso fortuito, força 
maior, circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação 
pela Coordenação local (Ribeirão Preto) e geral (Pelotas) do Projeto, em despacho 
fundamentado. 

 

Número de bolsas: 1 (uma), com cadastro de reserva para a contratação de mais 1 
(uma) bolsa futura. 

As atividades dos bolsistas serão direcionadas segundo a descrição abaixo, de acordo 
com o perfil de cada profissional e com as necessidades do Projeto: 

- supervisionar a elaboração de planilhas com dados dos participantes de etapas 
anteriores; 

- organizar a estratégia de localização desses participantes por meio de telefone e de 
listas de segurados de sistemas de saúde privados e públicos e outras fontes de 
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informações disponíveis, mídias sociais, mídias impressas (jornais, revistas), rádio, 
televisão, etc; 

- supervisionar as atividades dos trabalhadores de campo responsáveis pela 
localização e pelo contato com os participantes; 

- definir os participantes que serão selecionados para participar de estudos de 
subamostras incluídos no projeto de pesquisa original; 

- supervisionar as chamadas por mídia e responder às dúvidas dos participantes. 

- organizar com os trabalhadores de campo o fluxo dos participantes nas várias 
estações de coleta de dados; 

- supervisionar a realização dos vários procedimentos de coleta de dados nas 
diferentes estações (aplicação de questionários, aferição de dados antropométricos, 
aplicação de testes para avaliação de saúde mental, avaliação odontológica, coleta de 
saliva, avaliação no BOD POD, VOP e DEXA, radiografias, fotos, etc.) e realizar os  
procedimentos quando necessário; 

- organizar o fluxo para programação, colocação e retirada do equipamento de 
monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e acelerômetro; 

- supervisionar o controle de pagamentos e recibos dos participantes; 

- realizar a conferência das informações coletadas, a compilação dos dados 

coletados e analisar a consistência das informações; 

- elaborar relatórios científicos, redigir resumos e artigos científicos derivados dos 

dados coletados.  

 

Os bolsistas deverão ter disponibilidade de participar de treinamento fora de Ribeirão 
Preto, se necessário. Além das atividades descritas acima, todos os supervisores serão 
treinados pelos pesquisadores do projeto e participarão do treinamento dos trabalhadores 
de campo, da elaboração dos manuais de aplicação de questionários e dos protocolos de 
procedimentos das diversas avaliações, do controle de qualidade dos dados e outras 
atividades importantes para o andamento do projeto, definidas pela Coordenação do 
estudo. Todos os bolsistas deverão auxiliar, quando necessário, durante os dias de 
coletas/exames, em outras atividades do grupo de campo, independente de sua 
especificidade acadêmica. 

 

Vigência das bolsas: até 30 meses, conforme desempenho do bolsista e andamento da 
pesquisa. A bolsa poderá ser suspensa a qualquer momento do estudo, conforme 
decisão da Coordenação. 

 

Valor das Bolsas: R$ 4.400,00 mensais 

 

Documentação 

I. Cópia do diploma de curso superior; 
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II. Comprovante de finalização de curso de Mestrado; 

III. Curriculum Lattes (cópias dos comprovantes poderão ser 
solicitadas se a Comissão de Seleção achar necessário); 

IV. Cópia do RG e CPF do candidato; 

V. Declaração assinada pelo candidato de que não recebe outro tipo 
de bolsa de estudo ou de treinamento técnico ou que abrirá mão de outra 
bolsa em favor desta; 

VI. Justificativa do interesse pela participação como bolsista no 
Projeto de Pesquisa (no máximo uma página), atestando que tem 
disponibilidade de carga horária compatível com 40 horas semanais. 

VII. Ficha de inscrição que será preenchida no momento da entrega da 
documentação. 

 

Critérios para seleção: será realizada entrevista com os candidatos que forem 
previamente selecionados na análise dos documentos apresentados. Por ordem de 
prioridade os seguintes tópicos serão analisados e pontuados; 

 

1º - Disponibilidade de horário; 

2º - Experiência anterior em trabalho de campo de projeto de pesquisa; 

3º - Domínio no uso de programas como Excel, Word e conhecimentos de bancos de 
dados e programas estatísticos;  

5º - Análise do Curriculum Lattes; 

6º - Justificativa do interesse pela bolsa. 

 

Local de Inscrição  

Será efetuada diretamente pelo candidato, no Núcleo de Estudos da Saúde da Criança 
e do Adolescente, do DPP da FMRP, localizado no 2º andar no anexo A, sala 53, das 
08h00 às 12h00 ou 13h00 às 17h00, com Stela. 

 

Calendário  
27/01 a 05/02/2020: Inscrições; 
06 e 07/02/2020: Análise das inscrições e indicação da Comissão Julgadora; 
10/02/2020: Divulgação do calendário de entrevistas; 
11/02 a 14/02/2020: Seleção pela Comissão Julgadora;  
18/02/2020: Divulgação dos resultados na página do PPG-SCA.  

 

Informações: (16) 3315-3316, com Stela. 

 


