
 

EDITAL 01/2013 – GIIPEES 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE GRADUANDOS PESQUISADORES PARA O  
GRUPO INTERDISCIPLINAR INTERCURSOS DE PESQUISA EM ENSINO E 

EXTENSÃO EM SAÚDE – GIIPEES / BAHIANA 
 

O GIIPEES abre processo de seleção de graduandos pesquisadores, com 
possibilidade de bolsa, para atuarem em projetos de pesquisa desenvolvidos pela 
BAHIANA (Programa Candeal) em parceria com a UNEB, com duração máxima de 
30 meses.  
 
1º - DAS VAGAS 
 
Serão abertas 05 vagas: 
 
- 03 vagas são destinadas ao Projeto 01, “Educação em saúde no Distrito Sanitário 
do Cabula/Beiru”, aprovado pela FAPESB (Edital Nº 029/2012), que tem como 
objetivo principal construir um jogo digital (RPG) como estratégia para fortalecer 
o enfrentamento de vulnerabilidades por adolescentes matriculados em 
escolas públicas do ensino fundamental. Os dois primeiros classificados serão 
contemplados com bolsa de iniciação científica. 
 
- 02 vagas são destinadas ao Projeto 02, “Meio-ambiente, saúde e turismo de base 
comunitária: configuração de uma rede de articulação pela qualidade de vida no 
distrito sanitário do Cabula/Beiru, Salvador, Bahia”, que tem como objetivos (1) 
formar mobilizadores sociais em saúde; (2) realizar ações sistemáticas de 
promoção da saúde e assistemáticas de assistência; e (3) analisar fatores de 
risco sanitários e ambientais na referida comunidade. 
 
- Os candidatos selecionados serão estimulados a concorre a bolsa de Iniciação 
Científica através dos editais PIBIC FAPESB 2013-2014, ou PIBIC BAHIANA 2013-
2014. 
 
- Dado o caráter interdisciplinar das atividades, para cada projetos serão 
privilegiados candidatos de cursos diferentes. 
 
 
2º - DAS EXIGÊNCIAS 
 
Só poderão participar deste processo seletivo os alunos que atenderem todas as 
exigências abaixo apresentadas: 
 
2.1 Gerais 
2.1.1 Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, com 
média geral igual ou superior a 6,0 (seis); 
2.1.2 Ter tido, no máximo, 02 (duas) reprovações; 
2.1.3. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Bahiana; 



 

2.1.4. Dedicar, no mínimo, 10 horas semanais ao projeto pretendido;  
2.1.5 Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 
2.1.6 Ter concluído o 2º semestre do curso de graduação; 
2.1.7 Não ter previsão do término do curso no período inferior a 2014.2; 
2.1.8 Disponibilidade nas segundas-feiras (turno vespertino), ou nas quartas-
feiras (turno vespertino), ou nas quintas-feiras (turno matutino); 
 
2.2 Específicas para os que pleitearem trabalhar no Projeto 01 
 
2.2.1  Todos os critérios contidos no item 2.1 
2.2.2 Ter experiência em atividades educativas em saúde ou não, com 

adolescentes; 
2.2.3  Ter experiência em informática. 
 
2.3 Específicas para os que pleitearem bolsa de pesquisa 
 
2.3.1 Todas os critérios contidos no item 2.1 
2.3.2 Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza;  
2.3.3 Não ser beneficiado por bolsa de qualquer natureza;  
 
 
3º - DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para a seleção deverão ser feitas via e-mail diretamente com as 
pesquisadoras responsáveis, no período de 24 a 30 de abril de 2013. 
 
Prof.ª Dra. Cláudia de Carvalho Santana -     ccsantana@bahiana.edu.br 
Prof.ª Ms. Maria Antonieta N. Araújo - antonieta.araujo@bahiana.edu.br 
 
Deve ser envida uma carta de apresentação constando os seguintes dados:  
Nome / curso / semestre / interesse . 
 
 
3.1 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

� Comprovante de matrícula; 
� Histórico Escolar atualizado; 
� Ficha de inscrição preenchida (Anexo) 

 
 
4º - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
4.1 O processo de seleção se fará da seguinte forma: 

� Análise de desempenho acadêmico; 
� Entrevista;  
� Redação.  
 



 

4.2 A entrevista dos candidatos será feita, seguindo a ordem alfabética dos inscritos, 
no dia 02 de maio de 2013, a partir das 17h, na Sala de Reuniões da BAHIANA - 
Unidade Acadêmica Brotas. 
 
 
5º - DA BANCA 
 
A banca de seleção será composta pela Prof.ª Dra. Cláudia de Carvalho Santana e 
pela Prof.ª Ms. Maria Antonieta Nascimento Araújo. 
 
 
6º - DO RESULTADO 
 
O resultado final da seleção será divulgado até o dia 03 de maio de 2013, a partir 
das 13h, no mural da Pós-Graduação – Brotas e Cabula 
 
O resultado final será o produto da avaliação global do desempenho acadêmico, da 
entrevista e da redação. Será expressa por meio de uma lista classificatória. Os 
candidatos que não obtiverem parecer satisfatório da banca de seleção em alguma 
das etapas do processo seletivo serão desclassificados do processo. A lista 
classificatória terá validade até o final do semestre letivo de 2013/2. 
 
 
7º - CRONOGRAMA 
 

Lançamento do Edital 24 de abril de 2013 

Inscrições e entrega de 
documentação 

24 a 30 de abril de 2013, na Pós-
Graduação (Brotas), durante seus 

horários de funcionamento 

Seleção 02 de maio de 2013, a partir das 17h 
– na Pós-Graduação ( Brotas) 

Divulgação dos Resultados 
03 de maio de 2013, a partir das 13h, 
no mural da Pós-graduação – Brotas 

e Cabula 
 
 
 

Prof.ª Dra. Cláudia de Carvalho Santana 
Coordenadora GIIPEES 



 

 
ANEXO  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

GRADUANDOS PESQUISADORES - GIIPEES 
 
 

DADOS DO CANDIDATO 

 
NOME: 
_________________________________________________________________ 

                             (nome completo por extenso) 
 
SEXO: M         F  
 
DATA NASCIMENTO: ______/_____/______ 
 
RG: __________________________________ 
 
CPF: _________________________________ 
 
Nº Matrícula BAHIANA: _________________ 
 
E-MAIL:____________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
TEL: (         ) _____________________  CEL: (         ) ________________________ 
 
DATA DA MATRÍCULA: ______/_____/______ 
 
SEMESTRE QUE ESTÁ CURSANDO _____________  
 
 
 
 
DATA: ____/____/_____               
 
 _______________________________________ 
                                                         Assinatura do candidato 
 


