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EDITAL Nº 08 DE 2 DE JANEIRO DE 2019 
 

 PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
BOLSISTA DE PESQUISA  

 
 
A coordenação do Projeto "Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT): estratégias de análise, avaliação e formação para o 
aprimoramento do Sistema Único de Saúde", parceria entre a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal do Rio Grande do Sul e 
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, torna pública a abertura de 
inscrições para o processo seletivo simplificado atendendo à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, conforme segue:  
 
 
1. DAS VAGAS  
1.1 Será ofertada uma (1) vaga para Bolsista de Pesquisa. 
 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS  
2.1 Para a vaga Bolsista de Pesquisa, ser estudante devidamente matriculado(a) nos cursos de 
graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 
 
 
3. DA FUNÇÃO  
3.1 Função: participante de apoio ao projeto "Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT): estratégias de análise, avaliação e 
formação para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde", parceria entre a UFRGS, IFRS, 
SES-RS e UFPR.  
3.2 Atividades a serem desenvolvidas para o Bolsista de Pesquisa:  
 I) Realizar tarefas tipicamente administrativas de apoio logístico ao projeto; 
 II) Apoiar na produção de conteúdo e da manutenção de mídias sociais ou similares; 
 III) Apoiar na produção de material didático em diversas formas (textos, imagens, 
áudio e vídeo) relacionado a temática LGBT; 
 IV) Apoiar na edição de áudio, vídeo e imagens de conteúdo de produção do projeto; 
 V) Apoiar na elaboração de páginas da web e aplicativos de celular em, no mínimo, 
dois sistemas operacionais; 
 VI) Apoiar as demandas do projeto em questões relacionadas à tecnologia, informática 
e internet; 
 VII) Apoiar  e realizar atividades de formação, pesquisa e extensão no âmbito do 
projeto 
3.3. Requisitos do/a candidato/a: 
 I) Ter experiência comprovada em construção de sítios eletrônicos ou aplicativos; 
 II) Ter experiência comprovada em linguagem de programação como Java, 
HTML/PHP, OpenScholar, Wordpress ou Plone; 
3.4 A bolsa será de 8 (oito) horas semanais dedicadas ao projeto e pode incluir atividades nos 
finais de semana. 
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3.5 Local das 
atividades: Home-office, Campi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Secretaria 
Estadual de Saúde do estado do Rio Grande do Sul, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 
 
 
4. DA REMUNERAÇÃO E ATUAÇÃO  
4.1 A remuneração será realizada por meio de bolsa para ambas as vagas, conforme preceitos 
da Decisão 210-CONSUN-UFRGS, paga diretamente pela Fundação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (FAURGS), responsável pela administração dos recursos 
descentralizados do projeto, no valor mensal de R$ 400,00 (setecentos reais).  
4.2 O exercício da função de bolsista prevista neste Edital não implica em vínculo 
empregatício com a UFRGS, IFRS e demais instituições envolvidas.  
4.3 O período de atuação será de 03 (três) meses, podendo ser renovado ou alterado conforme 
interesse da equipe executora do projeto e do/a próprio/a bolsista.  
 
 
5. DA INSCRIÇÃO  
5.1 A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, através do envio de arquivos 
obrigatórios para o e-mail polinacionalsaudelgbt@ufrgs.br 
5.2 São documentos de envio obrigatórios, por meio digital, para a inscrição: (I) RG ou CNH, 
(II) comprovante de residência, (III) histórico escolar, (IV) currículo vitae, e (V) documento, 
salvo em pdf, manifestando a bolsa que deseja candidatar-se e breve justificativa de interesse 
no projeto incluindo a descrição da experiência. 
5.3 Período de inscrição: de 3 de janeiro a 20 de fevereiro de 2019.  
5.4 Informações adicionais podem ser encontradas no sítio eletrônico do grupo de pesquisa do 
CNPq ao qual estão vinculados os professores coordenadores, a saber: www.sad.eco.br 
5.5  A equipe executora do projeto não se responsabiliza pela submissão de arquivos 
inelegíveis ou não envio de arquivos, implicando no cancelamento da inscrição do/a 
candidato/a. 
 
 
6. DA SELEÇÃO  
6.1 O processo seletivo será realizado pela equipe executora do projeto, composta por 
servidores(as) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do 
Paraná, Instituto Federal do Rio Grande do Sul e Secretaria Estadual de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul.  
6.2 A seleção se constituirá das seguintes etapas:  

I) Análise dos documentos obrigatórios enviados no período da inscrição; 
II) Entrevista e arguição em relação a experiência, conforme os itens descritos em 3; 

6.3  As inscrições que não submeterem os arquivos serão desconsideradas. 
6.4 As entrevistas ocorrerão, por ordem alfabética, em dia a ser definido na Escola de 
Enfermagem ou no Instituto Federal, conforme disposto documento que será publicado em 21 
de fevereiro no site www.sad.eco.br “aba Projetos à Pesquisa”. 
 
 
7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES  
7.1 A divulgação do resultado da seleção ocorrerá na página eletrônica do grupo de pesquisa 
SAD  - Saúde, Ambiente e Desenvolvimento site www.sad.eco.br “aba Projetos à Pesquisa” 
a partir de 26 de fevereiro de 2019.  
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7.2 O/A bolsista deverá iniciar suas atividades a partir da celebração do contrato, a depender 
dos trâmites administrativos e de aprovação do órgão de controle da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul.  
 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
8.1 Os casos omissos serão tratados pela equipe coordenadora do projeto.  
 
 
 
 

Prof. Dr. Daniel Canavese de Oliveira 
Coordenação do projeto 

Departamento de Saúde Coletiva 
Escola de Enfermagem – UFRGS 

 
Porto Alegre, 2 de janeiro de 2019 

 
 

 


