
 

 

EDITAL/FACE/ECO/CPGIS – 001/2018 
 

Seleção Pública para Bolsas de Pesquisa 
 
Titulo do Projeto: As Mudanças Produtivas e Climáticas impostas pelo 
Desenvolvimento Rural e os impactos na Saúde das Populações em áreas 
rurais e periurbanas  
 

1. A presente Chamada Pública para seleção de pesquisadores é vinculada 
ao projeto de pesquisa e desenvolvimento denominado “As Mudanças 
Produtivas e Climáticas impostas pelo Desenvolvimento Rural e os 
impactos na Saúde das Populações em áreas rurais e periurbanas”, 
financiado pelo Conselho Nacional de Enfermagem – COFEN. 
 

2. OBJETIVO PROJETO - Identificar as implicações das mudanças 
produtivas e ambientais rurais (especialmente as mudanças do uso do 
solo e do clima) na saúde das populações mais vulneráveis do Brasil, e 
discutir os desafios que essas mudanças criam para a gestão equitativa e 
sustentável dos serviços de saúde coletiva em áreas rurais, 
proporcionando subsídios para o aprimoramento desses serviços.  
 
 

3. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO O candidato interessado deverá 
enviar o currículo lattes até o dia 30 de março de 2018, para o endereço 
eletrônico cpgis.unb@gmail.com, colocando no assunto do e-mail, 
Chamada Pública Simplificada nº 001/2018. No corpo do e-mail deverá 
informar os códigos das vagas para o qual está concorrendo, e o número 
de telefone para contato. Não serão aceitos currículos enviados após a 
data indicada. 
 

4. PROCESSO SELETIVO O processo seletivo será conduzido pela 
Coordenadora Técnica do Projeto, mediante análise curricular e posterior 
entrevista, sendo de caráter classificatório. A entrevista será realizada nas 
dependências do Centro de Pesquisa em Gestão, Inovação e 
Sustentabilidade - CPGIS, localizado no edifício da FINATEC, SALA 
106E– Campus Universitário Darcy Ribeiro – Universidade de Brasília – 
UnB, Asa Norte, Brasília-DF, em datas e horários a serem definidos pela 
Coordenação Técnica do Projeto e que serão informadas aos candidatos 
por e-mail. Somente aos candidatos selecionados conforme critérios 
acima, será exigida a comprovação da habilitação. 
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Perfil Bolsista 1 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

 Estudantes matriculados na graduação ou pós-graduação da UnB. Terão 
prioridade candidatos/as matriculados/as nas seguintes carreiras: ciências 
da computação, geo-computação, informática, geografia, ciências 
ambientais, ciências sociais, ciências da saúde, desenvolvimento 
sustentável, agronomia, administração, economia e ciência política.   

 Experiência demonstrada em pesquisa científica (desejável); 
 

 
Habilidades Pessoais: 

 
 Interesse em realizar trabalhos de pesquisa (com dados primários e 

secundários) na área do projeto; 
 Disponibilidade de 30 horas semanais presenciais; 
 Facilidade para desenvolver trabalhos em grupos de pesquisa 

interdisciplinares 
 Compreensão oral e escrita de inglês (desejável) 
 Respeito aos prazos de entrega dos produtos 
 Atitude ética na pesquisa científica  
 Autonomia e capacidade de concentração  

 
Habilidades Técnicas 
 

 Facilidade de uso de ferramentas de análises estatísticas com foco na 
análise espacial; 

 Conhecimentos de GIS/SIG (sistemas de informação geográfica) e/ou 
SMA (multi-agent systems) e/ou afins 

 Experiência em modelagem dinâmica, por meio de raciocínio qualitativo, 
com simulação de valores qualitativos em cena, para avaliar progressão 
de impactos. 

 Experiência em mapear redes de atores e/ou na construção de mapas 
participativos.  

 Familiaridade ou interesse demonstrado no uso de "Next Generation 
Virtual Globes" que são de acesso livre, por exemplo: GEOSS, Earth 
Observatory, Google Maps, Google Earth, Bing Maps, Nasa World Wind, 
Google Time Laps 

 Experiência com data mining e com bases de dados estatísticas nacionais 
(i.e. IBGE, SUS, etc.) 

 
 Remuneração: os valores das bolsas são compatíveis com as 

principais agências de fomento. 
 Poderão ser contratados mais de um bolsista por perfil, de acordo com 



 

 

a demanda da pesquisa. 
 Enviar currículo para – cpgis.unb@gmail.com 
 Prazo Inscrições: até 30 de março de 2018 

 
 

Perfil Bolsista 2 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

 Estudantes matriculados na graduação ou pós-graduação da UnB. Terão 
prioridade candidatos/as matriculados/as nas seguintes carreiras: ciências 
da computação, geo-computação, informática, geografia, ciências 
ambientais, ciências sociais, ciências da saúde, desenvolvimento 
sustentável, agronomia, administração, economia e ciência política.   

 Experiência demonstrada em pesquisa científica (desejável); 
 

 
Habilidades Pessoais: 

 
 Interesse em realizar trabalhos de pesquisa (com dados primários e 

secundários) na área do projeto; 
 Disponibilidade de 30 horas semanais presenciais; 
 Facilidade para desenvolver trabalhos em grupos de pesquisa 

interdisciplinares 
 Compreensão oral e escrita de inglês (desejável) 
 Respeito aos prazos de entrega dos produtos 
 Atitude ética na pesquisa científica  
 Autonomia e capacidade de concentração  

 
Habilidades Técnicas 
 

 Facilidade de uso de ferramentas de análises estatísticas; 
 Conhecimentos de GIS/SIG (sistemas de informação geográfica) e/ou 

SMA (multi-agent systems) e/ou afins 
 Experiência em utilização e manipulação de bases de dados.  
 Conhecimento em big data e machine learning 
 
 

 Remuneração: os valores das bolsas são compatíveis com as 
principais agências de fomento. 

 Poderão ser contratados mais de um bolsista por perfil, de acordo com 
a demanda da pesquisa. 

 Enviar currículo para – cpgis.unb@gmail.com 
 Prazo Inscrições: até 30 de março de 2018 
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Perfil Bolsista 3 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

 Estudantes matriculados na graduação ou pós-graduação da UnB. Terão 
prioridade candidatos/as matriculados/as nas seguintes carreiras: 
administração e economia.   

 Experiência demonstrada em pesquisa científica (desejável); 
 

 
Habilidades Pessoais: 

 
 Interesse em realizar trabalhos de pesquisa (com dados primários e 

secundários) na área do projeto; 
 Disponibilidade de 30 horas semanais presenciais; 
 Facilidade para desenvolver trabalhos em grupos de pesquisa 

interdisciplinares 
 Compreensão oral e escrita de inglês (desejável) 
 Respeito aos prazos de entrega dos produtos 
 Atitude ética na pesquisa científica  
 Autonomia e capacidade de concentração  

 
Habilidades Técnicas 
 

 Facilidade de uso de ferramentas de análises estatísticas; 
 Conhecimento de modelagem econométrica  
 Conhecimento aprofundado em teorias da administração; 
 Conhecimento de utilização das bases de periódicos; 
 Experiência em utilização e manipulação de bases de dados; 
 
 

 Remuneração: os valores das bolsas são compatíveis com as 
principais agências de fomento. 

 Poderão ser contratados mais de um bolsista por perfil, de acordo com 
a demanda da pesquisa. 

 Enviar currículo para – cpgis.unb@gmail.com 
 Prazo Inscrições: até 30 de março de 2018 
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Perfil Bolsista 4 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

 Estudantes matriculados na graduação ou pós-graduação da UnB. Terão 
prioridade candidatos/as matriculados/as nas seguintes carreiras: 
administração e desenvolvimento sustentável.   

 Experiência demonstrada em pesquisa científica (desejável); 
 

 
Habilidades Pessoais: 

 
 Interesse em realizar trabalhos de pesquisa (com dados primários e 

secundários) na área do projeto; 
 Disponibilidade de 30 horas semanais presenciais; 
 Facilidade para desenvolver trabalhos em grupos de pesquisa 

interdisciplinares 
 Compreensão oral e escrita de inglês (desejável) 
 Respeito aos prazos de entrega dos produtos 
 Atitude ética na pesquisa científica  
 Autonomia e capacidade de concentração  

 
Habilidades Técnicas 
 

 Facilidade de uso de ferramentas de análises estatísticas; 
 Conhecimento de políticas de saúde  
 Epidemiologia; 
 Conhecimento gestão e gastos da saúde; 
 Experiência em utilização e manipulação de bases de dados; 
 
 

 Remuneração: os valores das bolsas são compatíveis com as 
principais agências de fomento. 

 Poderão ser contratados mais de um bolsista por perfil, de acordo com 
a demanda da pesquisa. 

 Enviar currículo para – cpgis.unb@gmail.com 
 Prazo Inscrições: até 30 de março de 2018 
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Perfil Bolsista 5 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 

 Estudantes matriculados na graduação ou pós-graduação da UnB. Terão 
prioridade candidatos/as matriculados/as nas seguintes carreiras: 
administração, gestão da saúde e áreas afins.   

 Experiência demonstrada em pesquisa científica (desejável); 
 

 
Habilidades Pessoais: 

 
 Interesse em realizar trabalhos de pesquisa (com dados primários e 

secundários) na área do projeto; 
 Disponibilidade de 30 horas semanais presenciais; 
 Facilidade para desenvolver trabalhos em grupos de pesquisa 

interdisciplinares 
 Compreensão oral e escrita de inglês (desejável) 
 Respeito aos prazos de entrega dos produtos 
 Atitude ética na pesquisa científica  
 Autonomia e capacidade de concentração  

 
Habilidades Técnicas 
 

 Facilidade de uso de ferramentas de análises estatísticas; 
 Conhecimento de políticas ambientais  
 Gestão pública; 
 Conhecimento gestão e gastos ambientais; 
 Experiência em utilização e manipulação de bases de dados; 
 
 

 Remuneração: os valores das bolsas são compatíveis com as 
principais agências de fomento. 

 Poderão ser contratados mais de um bolsista por perfil, de acordo com 
a demanda da pesquisa. 

 Enviar currículo para – cpgis.unb@gmail.com 
 Prazo Inscrições: até 30 de março de 2018 

 
 
 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS - Os candidatos não selecionados na presente 
Chamada Pública terão o currículo armazenado em uma base de dados e 
poderão ser selecionados em atividades posteriores. Esclarecimentos e 
informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão ser 
obtidos pelo e-mail acima. A Coordenação Geral do Projeto poderá, a 
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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 de documentos e/ou Relatórios 
Técnicos previstos; 3. Considerar inadequada sua conduta profissional; 4. 
Não cumprimento da carga horária estabelecida; 5. Motivos exclusivos do 
pesquisador;  

 
 
 
 
 

 
Alexandre Maduro-Abreu 

Coordenador Geral do Projeto 


