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Chamada nº 31/2019 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 1 (uma) vaga de BOLSISTA DE PESQUISA, 

no projeto “Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas no Território Educacional – GEREB-001-

FIO-19. 

 

A FIOTEC torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento imediato de 

01 (uma) bolsa de pesquisa. 

 

1.IMPEDIMENTO 

 

- Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista Fiotec há 

menos de 180 dias; 

- Autônomos ou MEI só poderão atuar como bolsistas seis meses após o encerramento do contrato; 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGAS 

1 bolsa de pesquisa. 

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Seleção de bolsista para colaborar na realização de estudos avaliativos por meio de análise quantitativa a 

partir da base de dados de pesquisas nacionais com amostra complexa. 

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro – Brasília.  

 

5. VALOR DA BOLSA 

 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. 

6. VIGÊNCIA DA BOLSA 

10 meses, podendo ser prorrogada. 

 

7. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 

A validade será de 1 ano, a partir da divulgação do resultado final. 
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8. REQUISITOS: 

 

8.1. Requisitos Obrigatórios: 

 Título de Mestrado; 

 Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em métodos quantitativos (estatística analítica e 
inferencial); 

 Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em manejo de bases de dados de pesquisas com 
amostras complexas; 

 Experiência profissional de, no mínimo, 1 (um) ano em avaliação de políticas públicas; 

 Experiência profissional de, no mínimo, 1 (um) ano em análise de base de dados com amostras 
completas; 

 Disponibilidade para viagens; 

 Artigo científico publicado em periódico científico em que conste como primeiro autor; 

 Experiência profissional de, no mínimo, 9 anos nas atividades pertinentes a bolsa ou na área 
específica do projeto; 

 Disponibilidade de tempo para desenvolvimento das atividades do projeto. 
 
 

8.2. Requisitos Classificatórios 

 Título de doutorado; 

 Título de doutorado nas áreas de sociologia, geografia, estatística, epidemiologia ou economia; 

 Formação em métodos quantitativos; 

 Especialização em métodos quantitativos; 

 Experiência profissional com trabalhos com análises de dados nas seguintes pesquisas: 
PNADc, Censo Escolar, PNS, PNDS, PENSE. 

 Experiência profissional com análise de dados espaciais; 

 Experiência profissional com produção de dashboards; 

 Experiência comprovada com elaboração e análise de indicadores sociais; 

 Experiência comprovada com produção de dashboards usando o R. 
 

 

9. ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BOLSISTAS 

 

O bolsista deverá contribuir (1) na construção de conhecimento sobre as ações de educação voltadas para 

a prevenção do uso de álcool e outras drogas no território educativo e (2) no desenvolvimento de 

capacidades interinstitucionais para o aprimoramento e desenvolvimento do campo da formação e 

investigação voltadas para a prevenção ao uso do álcool e outras drogas.  

Para tanto, deverá: 

 Realizar estudos avaliativos com bases de dados secundárias e primárias; 

 Propor instrumentos de avaliação; 

 Produzir relatório analítico dos estudos; 

 Acompanhar os trabalhos de bolsistas de análise quantitativa júnior; 

 Participar de reuniões com equipe do projeto e do Ministério da Justiça; 

 Preparar e realizar apresentações e comunicações científicas dos achados da pesquisa; 

 Auxiliar a equipe do projeto na produção dos relatórios.    
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10. DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: Avaliação 

curricular; 3° etapa: Entrevista Técnica. 

 

Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da FIOTEC  

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

 

10.1 1ª etapa: Inscrição  

 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br 

e anexar o currículo lattes atualizado. 

 

 

10.2 2ª etapa: Avaliação Curricular  

Esta etapa será de caráter eliminatório e classificatório, servindo a pontuação correspondente para a 

apuração da classificação final, conforme o Quadro II. 

 

10.3. 3° Etapa – Entrevista Técnica: 

A etapa de entrevista técnica será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório e 

eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final.  

Os horários das entrevistas ocorrerão em horário comercial a ser divulgado aos candidatos selecionados 

na segunda etapa.  

 

No momento da realização da entrevista o candidato deverá demonstrar competências e experiência nos 

seguintes temas: 

•   Capacidade de expressar de maneira clara, objetiva e consistente sobre as experiências relatadas no 

currículo; 

•   Capacidade de argumentação sobre sua trajetória profissional e a correlação com o Projeto; 

•  Capacidade de demonstrar e argumentar sobre os conhecimentos declarados nos requisitos 

eliminatórios e classificatórios desta chamada; 

•  Domínio da linguagem R e dos seus pacotes: survey, ggplot, shiny, markdown; 

•  Capacidade de trabalho em equipe; 

•  Boa comunicação oral; 

•  Disponibilidade de tempo. 
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O candidato que obtiver pontuação menor que 32 (trinta e dois) pontos nesta fase, será desclassificado do 

processo, conforme QUADRO II. 

 

11. Resultado Final 
 

A classificação será composta pela nota da Avaliação Curricular e da Entrevista, e se dará em ordem da 

maior para menor pontuação.  

É de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo seletivo no site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br. 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

•   Tempo de experiência; 

•   Maior idade. 

O resultado final será divulgado no site da FIOTEC: www.fiotec.fiocruz.br. 

12.  Comprovação de requisitos e Convocação 

 Apresentar, na data da convocação, comprovação dos requisitos exigidos para a vaga; 

 O candidato deverá apresentar declaração da universidade que comprove possuir os requisitos 

da chamada; 

 A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo 

Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis; 

 A convocação será realizada através da FIOTEC ou da Coordenação do Projeto, mediante e-mail 

e telefone; 

 O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

 O candidato aprovado deverá assinar, além do formulário de solicitação de bolsa, um termo de 

confidencialidade e uma declaração de conflito de interesses, que será encaminhada junto com o 

formulário; 

 Não será convocado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 

quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 

13. Disposições Finais 

 

 O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço residencial 

e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do endereço eletrônico 

www.fiotec.fiocruz.br. A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma 

responsabilidade para a FIOTEC; 

 A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos; 

 Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada por membros indicados pela 

FIOTEC e pela Coordenação do Projeto. 
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QUADRO I -  ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

  Atividades Datas 

Período de Inscrição (envio de currículos) 
22/10/2019 a 

04/11/2019 

Análise Curricular 
11/11/2019 a 

15/11/2019 

Divulgação do Resultado Parcial da Análise Curricular 18/11/2019 

Entrevista Técnica 
20/11/2019 a 

28/11/2019 

Divulgação do Resultado Final 02/12/2019 
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QUADRO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

 

  
 

    Item Item Avaliado 
 

Peso 
Pontuação 

1 Formação Acadêmica  MÁXIMO 6 

1.1 Título de Doutorado   

1.1.1 Doutorado em instituição com pontuação capes 1 ou 2  

 

 

1 

 

1 

1.1.2 Doutorado em instituição com pontuação capes 3 ou 5 2 

1.1.3 Doutorado em instituição com pontuação capes 6 ou 7 3 

1.2 
Doutorado nas áreas de sociologia, geografia, estatística, 

epidemiologia ou economia 

 
 

1.2.1 Doutorado em instituição com pontuação capes 1 ou 2  

 

1 

1 

1.2.2 Doutorado em instituição com pontuação capes 3 ou 5 2 

1.2.3 Doutorado em instituição com pontuação capes 6 ou 7 3 

1.3 Formações em métodos quantitativos  MÁXIMO 5 

1.3.1 Curso livre de curta duração (menor que 60 horas) 1 1 

1.3.2 Curso livre de média duração (entre 60 e 180 horas) 1 3 

1.3.3 Curso de Especialização 1 5 

2 Experiência Profissional   

2.1 

Experiência Profissional com trabalhos de análises de dados 

das seguintes pesquisas: PNADc, Censo Escolar, PNS, PNDS, 

PENSE. (um ponto para cada pesquisa trabalhada) 

 

1 MÁXIMO 5 

2.2 
Experiência Profissional com análise de dados espacial (um 

ponto para cada trabalho em análise de dado espacial) 

 

1 
MÁXIMO 5 

2.3 
Experiência Profissional com Produção de Dashboards (um 

ponto para cada trabalho com produção de dashboard) 

 

1 
MÁXIMO 5 

2.4 

Experiência comprovada por meio de relatório/artigo ou produto 

de consultoria com elaboração e análise de indicadores sociais. 

(Um ponto para cada relatório/artigo com máximo de 5 

relatórios/artigos) 

 

2 
MÁXIMO 10 

2.5 

Experiência comprovada por meio de relatório/artigo ou produto 

de consultoria com produção de dashboards usando o R. (Um 

ponto para cada relatório/artigo) 

 

1 MÁXIMO 4 

3 Entrevista Técnica  MÁXIMO 40 

Total -  80 
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