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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

Apoio à Gestão do Projeto 

 

Fiotec seleciona avaliadores para atuarem no Projeto “Avaliação das boas práticas na 

atenção ao parto e nascimento em maternidades do SUS”, em parceria da 

Ensp/Fiocruz com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  

 

O processo de recrutamento e seleção, e respectivo resultado, serão publicados na página 

eletrônica da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde: 

www.fiotec.fiocruz.br.  

 

- Quantidade de Vagas: 

 

40 (quarenta) vagas para atuar como avaliadores nas maternidades localizadas nos estados 

das regiões Norte e Nordeste.  

 

- Atividades a serem desenvolvidas: 

 

 Participar integralmente do treinamento teórico sobre: Sistema Único de Saúde, 

Rede Cegonha, Política Nacional de Humanização, dentre outros temas; 

 Participar integralmente do treinamento prático de aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados; 

 Aplicar os instrumentos de coleta de dados do projeto, realizando entrevistas, 

observação in loco e análise de documentos; 

 Reportar-se diariamente ao seu supervisor para informar o andamento do trabalho 

de campo; 

 Comunicar imediatamente ao supervisor as intercorrências de campo; 

 Enviar, por meio eletrônico, os dados coletados a cada dia de trabalho; 
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 Cuidar dos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 

 Manter em sigilo os dados coletados; 

 Permanecer no estabelecimento no período estipulado pela coordenação para 

finalização da avaliação; 

 Participar de reuniões com a supervisão e coordenação sempre que necessário; 

 Prestar contas, junto à supervisão e coordenação, dos valores recebidos referentes 

às diárias de campo (transporte, hospedagem e alimentação), sempre que 

necessário; 

 Devolver o equipamento e materiais utilizados no trabalho de campo; 

 Escrever relatório diário das atividades executadas no campo e encaminhar, via e-

mail, para o supervisor; 

 Escrever Relatório de Atividades do Bolsista (utilizando o modelo da Fiotec). 

 

- Requisitos: 

 

a) Nível superior completo na área de saúde ou humanas, com experiência em pesquisa 

na área de saúde materno-infantil e/ou assistência ao trabalho de parto e parto. 

 

b) Habilidade na utilização de pacote Office da Microsoft Windows e manuseio de tablet 

e celular (smartphone). 

 

c) Disponibilidade de tempo para realizar a coleta de dados nas maternidades 

selecionadas, permanecendo nas maternidades inclusive durante feriados e finais de 

semana. De maneira geral, a permanência em cada maternidade será de 3 a 4 dias, 

tendo um intervalo de um dia entre o término de um serviço e o início da coleta de 

dados em uma nova maternidade. 
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d) Disponibilidade para viajar pelos Estados das Regiões Norte e Nordeste, durante o 

período do trabalho de campo, conforme a rota estabelecida pela coordenação. 

 

- Prazo da concessão de bolsa: 

De 2 (dois) a 4 (quatro) meses, prorrogável por mais 2 (dois). 

 

- Valor da bolsa: 

Será pago um valor fixo de R$ 500 por maternidade avaliada, totalizando bolsa mensal 

no valor estimado de R$ 2.000 a R$ 4.000. 

 

- Inscrição: 

As inscrições estarão abertas no período de 23/11/2016 a 2/12/2016. 

Para a inscrição será necessário o envio dos documentos abaixo para o e-

mail avaliasusmaternidadesufma@gmail.com: 

 

-  Ficha de inscrição devidamente preenchida (anexo 1); 

- Cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; 

- Cópia frente e verso do Diploma de Conclusão do Curso de Graduação. Se o 

candidato não tiver o diploma, deverá apresentar uma declaração de conclusão de 

curso; 

- Curriculum Vitae atualizado, preferencialmente o Lattes. 

 

- Processo Seletivo: 

O processo seletivo será composto de quatro etapas: 1) Homologação da inscrição 

(eliminatória); 2) Análise do currículo (eliminatória); 3) Desempenho no treinamento 

teórico (eliminatória); e 4) Desempenho no treinamento prático (classificatória).  
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Etapa 1) Homologação da inscrição (eliminatória)  

O candidato à bolsa deverá possuir graduação na área de saúde ou humanas, com 

experiência em pesquisa na área de saúde materno-infantil e/ou assistência ao trabalho de 

parto e parto. 

Os candidatos que não apresentarem os pré-requisitos especificados nesta chamada serão 

automaticamente eliminados. 

Os documentos comprobatórios do currículo serão obrigatoriamente apresentados pelo 

candidato aprovado no momento da concessão da bolsa. A não comprovação impedirá a 

implementação da bolsa.  

 

Etapa 2) Análise de Currículo (eliminatória)  

Formação Acadêmica:  Avaliação Curricular: 

a) Ter participado de outros processos de avaliação de maternidades – 10 pontos por 

projeto, até o máximo de 30 pontos. 

b) Ter experiência profissional em aplicação de instrumentos de coleta de dados de 

pesquisa – 1 ponto por projeto, até o máximo de 5 pontos. 

c) Ter experiência de atuação clínica ou de gestão na área de atenção ao parto e 

nascimento. 

d) Ter Especialização, Residência, Mestrado ou Doutorado na área de atenção ao 

parto e nascimento – 10 pontos por título. 

 

Etapa 3) Treinamento teórico (eliminatória) 

O candidato apto à participação no treinamento teórico será comunicado por e-mail ou 

telefone. O treinamento teórico terá duração de seis dias e será realizado em quatro 

diferentes cidades (São Luís – MA, Belém – PA, Fortaleza – CE e Salvador – BA). No 

ato da inscrição, o candidato deverá informar em qual cidade irá participar do treinamento 

teórico. 
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Serão chamadas para o treinamento teórico, em cada localidade, até 30 candidatos com 

maior pontuação na etapa anterior.  

 

O treinamento presencial será realizado em quatro cidades diferentes (São Luís – MA, 

Belém – PA, Fortaleza – CE e Salvador – BA).  

 

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela cidade em que irá participar do 

treinamento teórico.  

 

Serão divulgadas quatro listas de candidatos selecionados: uma para cada cidade onde 

foram efetuados os treinamentos (São Luís – MA; Belém – PA; Fortaleza – CE e Salvador 

– BA). 

 

O candidato aprovado no treinamento teórico deverá participar do treinamento prático 

durante três dias.  

 

O candidato será avaliado ao longo do processo de treinamento. 

 

Etapa 4) Treinamento prático (classificatória) 

O treinamento prático será realizado durante 3 (três) dias em maternidades dos municípios 

de São Luís – MA, Belém – PA, Fortaleza – CE e Salvador – BA.  

 

O candidato será avaliado ao longo do processo de treinamento. 
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- Cronograma 

Período de inscrição:  

23/11/2016 a 2/12/2016 

 

Homologação das inscrições/ Avaliação curricular:  

5/12/2016 a 7/12/2016 

 

Divulgação do resultado das inscrições:  

8/12/2016 a 10/12/2016  

 

Treinamento teórico:  

12/12/2016 a 17/12/2016 (em São Luís – MA); 

9/1/2017 a 14/1/2017 (em Fortaleza – CE e Salvador – BA);  

23/1/2017 a 28/1/2017 (em Belém – PA) 

 

Treinamento prático:  

19/12/2016 a 21/12/2016 (em São Luís – MA); 

16/1/2017 a 18/1/2017 (em Fortaleza – CE e Salvador – BA); 

30/1/02017 a 1/2/2017 (em Belém – PA) 

 

Publicação do resultado final:  

23/12/2016 (São Luís – MA); 

20/1/2017 (Fortaleza – CE e Salvador – BA); 

3/2/2017 (Belém – PA). 

 

Início do Trabalho de campo:  

16/1/2017 (São Luís – MA); 

1/2/2017 (Fortaleza – CE e Salvador – BA); 
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13/2/2017 (Belém – PA) 

 

Será publicado no site da FIOTEC: 

- Lista de aprovados. 

 

Considerações finais: 

As despesas durante todas as etapas desse processo seletivo são de responsabilidade do 

próprio candidato.  

Informações sobre custos com diárias, passagens aéreas e terrestres dos candidatos 

aprovados e classificados serão discutidas durante o treinamento teórico. 

Não caberá recurso para este processo seletivo. 

 

CONTATO  

Profa. Dra. Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz 

Departamento de Saúde Pública  

Universidade Federal do Maranhão – UFMA  

Rua Barão de Itapary, 155, Centro, São Luís, Maranhão, Brasil, CEP 65020-070 

Telefones: (98) 3272-9680 / 3272-9679  

E-mail: avaliasusmaternidadesufma@gmail.com 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Projeto de pesquisa: Avaliação das boas práticas na atenção ao parto e nascimento 

em maternidades do SUS das regiões Norte e Nordeste do Brasil 

 

OBS:  

- Favor anexar ao lado uma foto 3 x 4 recente;  

- Encaminhar esta Ficha de Inscrição para o e-mail: 

 avaliasusmaternidadesufma@gmail.com  

 

1. NOME COMPLETO 

 

 

 

2. ENDEREÇO COMPLETO DA RESIDÊNCIA ATUAL (incluindo cidade, CEP, etc) 

 

 

 

3. TELEFONES PARA CONTATO (fixo e todos os números de celular) 

 

 

 

4. TELEFONE COM WHATSAPP 

 

 

 

5. E-MAILS 

 

 

 

6. DATA DE NASCIMENTO 

 

 

 

7. LOCAL (cidade e estado) DE NASCIMENTO 

 

 

 

8. SEXO 
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9. RG 

 

 

 

10. CPF 

 

 

 

11. CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

12. NOME DA UNIVERSIDADE 

 

 

 

13. LOCAL DA UNIVERSIDADE 

 

 

 

14. ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 

 

 

15. OUTRO CURSO DE GRADUAÇÃO (caso o candidato tenha concluído mais de uma graduação) 

 

 

 

16. NOME DA UNIVERSIDADE DA OUTRA GRADUAÇÃO (caso o candidato tenha concluído 

mais de uma graduação) 

 

 

 

17. LOCAL DA UNIVERSIDADE DA OUTRA GRADUAÇÃO (caso o candidato tenha concluído 

mais de uma graduação) 

 

 

 

18. ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO DA OUTRA GRADUAÇÃO (caso o candidato tenha 

concluído mais de uma graduação) 

 

 

 

19. PÓS-GRADUAÇÃO (descrever os cursos de pós-graduação concluídos) 
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20. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO (descrever as experiências de trabalho) 

 

 

 

21. EXPERIÊNCIA EM PESQUISA (descrever as experiências em pesquisa) 

 

 

 

22. ATUALMENTE ESTÁ EMPREGADO? ONDE? (informar endereço e telefone de contato). 

 

 

 

23. DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA PARTICIPAR DESSE PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

24. DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA VIAJAR (informar se tem disponibilidade integral para 

essa pesquisa ou não. Caso não seja tempo integral, informar quantos dias por semana e/ou por mês. 

Informar ainda se tem disponibilidade por período consecutivo ou dias alternados) 

 

 

 

25. PORQUE TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DESSE PROJETO? 

 

 

 

26. RELATE A SUA EXPERIÊNCIA PRÉVIA EM TRABALHO E PESQUISA NO AMBIENTE DE 

MATERNIDADES (PARTO E NASCIMENTO) 

 

 

 

27. CASO SEJA SELECIONADO (A), EM QUAL CIDADE DESEJA PARTICIPAR DO 

TREINAMENTO [informar o local em que participará do treinamento]: 

(   ) São Luís-MA 

(   ) Belém-PA 

(   ) Fortaleza-CE 

(   ) Salvador-BA 
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Declaro serem verdadeiras as informações aqui apresentadas. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 
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