
   
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E INOVAÇÃO 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ASSISTENTE DE PESQUISA 
 

A Coordenação da Pesquisa EU QUERO (Engaging Users for Quality Enhancement and Rights: 

Strengthening the maternal and child healthcare system over the first 1000 days in Brazil) em Goiás abre 

processo seletivo para bolsista assistente de pesquisa para atuação no projeto EU QUERO, aprovado na 

Chamada CONFAP – MRC: HEALTH SYSTEMS RESEARCH NETWORKS.  

EU QUERO é fruto da parceria entre a Universidade Federal do Goiás – Regional Jataí (UFG/REJ), 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e University of Southampton (Reino Unido), co-financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), Fundação de Amparo à Pesquisa e 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), e The Newton Fund - Medical 

Research Council (MRC). 

 

1. PRÉ REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO   

Para inscrição, o candidato deve:  

a) Não possuir outro tipo de bolsa; 

b) Ter disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais para dedicação às atividades do projeto.  

  

2. PERFIL DESEJÁVEL DO CANDIDATO 
- Pós-graduação concluída nas áreas de saúde, saúde pública ou educação.  

- Experiência em Saúde Pública, com enfoque na Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (projetos 

de pesquisa  e trabalho de campo); 

- Habilidades para o trabalho em equipe; 

- Habilidades comunicativas na língua inglesa. 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREVISTA:   

Os candidatos selecionados para a entrevista deverão trazer neste dia:  

- Cópia do diploma de graduação na área da saúde; 

- Currículo Lattes. 

- Cópia do RG;  



   
 

 

- Cópia do CPF (caso não conste no RG). 

 

4. REQUISITOS PARA ASSINATURA DO PLANO DE ATIVIDADES: 
- Graduação em ciências da saúde ou educação ou direito, ou áreas correlatas;  

- Ter disponibilidade para a realização das atividades no período previsto;  

- Ter Currículo Lattes atualizado;  

- Não receber bolsa de outra instituição ou projeto. 

 

 

  



   
 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Termo de Referência: Bolsista assistente de pesquisa do projeto EU QUERO. 

 

Função no projeto: Assistente de pesquisa. 

 

Valor mensal da bolsa: R$1.100,00 (mil e cem reais). 

 

Número de vagas: 01(uma) 

 

Objetivos: 
- Organizar e acompanhar pesquisa de campo nas áreas de intervenção do projeto no estado de 

Goiás;  

- Participar das reuniões presenciais e virtuais com a coordenação do projeto, assim como dos 

encontros dos grupos de trabalho relacionados; 

- Organizar e realizar contato com os serviços para reconhecimento da área e da equipe, assim como 

promover treinamentos locais nas unidades;  

- Organizar e realizar coleta de dados por meio de entrevistas individuais e grupos focais com 

mulheres e profissionais de saúde;  

- Auxiliar nas atividades referentes à gestão do projeto; 

- Preparar relatórios gerenciais e de resultados da pesquisa; 

- Participar da escrita e discussão das estratégias utilizadas para a pesquisa e resultados 

apresentados em conjunto com os demais pesquisadores e  investigadores do projeto.  

 

Produtos: 

Relatórios que apresentem resultados das atividades realizadas e seus desdobramentos. 

 

 

Carga Horária:  
30 (trinta) horas semanais. 

  


