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SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PESQUISA 

 EDITAL FAPESP 2013/PPSUS: 2014/50047-7 
 

 PROJETO: “ATENÇÃO BÁSICA E A PRODUÇÃO DO 
CUIDADO EM REDE NO MUNICÍPIO DE SANTOS” 

 
Informamos a toda comunidade acadêmica do Instituto Saúde e Sociedade que 
estão abertas inscrições para seleção de 2 (dois) bolsistas do PROJETO DE 
PESQUISA: “ATENÇÃO BÁSICA E A PRODUÇÃO DO CUIDADO EM REDE NO 
MUNICÍPIO DE SANTOS”, com duração de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, 
para o projeto abaixo discriminado. As informações gerais sobre esse projeto 
encontram-se em anexo, ao final deste edital. 

 
Serão oferecidas 02 (duas) bolsas da FAPESP, no valor unitário de R$366,00 
(trezentos e sessenta e seis reais). A carga horária de trabalho exigida é de 15 
horas semanais, sendo que 8 horas deverão ser cumpridas presencialmente às 
segundas-feiras no período da tarde e às quintas-feiras pela manhã. 
 
I. Pré-requisitos 
Poderão inscrever-se os alunos interessados que atendam aos pré-requisitos abaixo 
discriminados: 

 

 ser aluno regularmente matriculado em um dos seguintes cursos: educação 
física, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocupacional, 
cursando no momento o segundo e o terceiro (nutrição, terapia ocupacional, 
educação física e serviço social)  ou segundo, terceiro e quarto anos 
(psicologia e fisioterapia) de graduação. 

 não ter reprovação em seu histórico escolar 

 não ter vínculo empregatício 

 não ser beneficiário de qualquer outra modalidade de bolsa, exceto auxilio 
permanência 

 
 
 II. Das inscrições 

1. As inscrições estarão abertas no período de 10 a 17 de novembro de 2014 
(até às 23:59h desta última data). 
 

Somente serão aceitas as inscrições feitas no período acima citado e 
exclusivamente pelo endereço eletrônico: lepetsppsus@gmail.com 

 

mailto:lepetsppsus@gmail.com
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2.1. O candidato deverá fornecer no corpo do e-mail de inscrição as seguintes 
informações: 
 Nome completo 
 Curso 
 Número de matrícula 
 Turno (integral, vespertino ou noturno) 
 Termo atual que está cursando 
 E-mail e telefone para contato 
 Escrever um breve texto (máximo 500 caracteres) expondo os 

motivos de seu interesse pela vaga e sua compreensão do Projeto 
(para maiores informações sobre o projeto ir ao anexo, no final deste 
edital).  

 
2.2. O candidato receberá resposta automática do e-mail de inscrição como 

forma de confirmação do recebimento da inscrição. 
 
2.3 A lista de aprovados será divulgada por e-mail.  

 
Parágrafo único: será automaticamente excluído do processo 
seletivo o candidato que não atender aos pré-requisitos do item I 
e/ou não cumprir com as solicitações indicadas no item II – das 
inscrições. 

 
III. Do processo seletivo 
O processo seletivo ocorrerá no dia 18 de novembro de 2014 (terça-feira), às 
17h30h, no Edifício Central – Unidade Silva Jardim, na sala 237 
 
No momento da seleção, os candidatos deverão apresentar os originais do RG,  
CPF e Histórico Escolar sem reprovação. O candidato fará uma avaliação escrita e 
em seguida participará de uma entrevista (individual ou em grupo a depender do 
número de candidatos). 
 
 
IV. Da divulgação dos resultados 
A lista dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgada no mural do 
Edifício Central – Unidade Silva Jardim, em dia e horário a serem informados 
oportunamente. 
 
 

Santos, 10 de novembro de 2014 
 
 

 
Coordenação da Pesquisa  
Profa. Dra Rosilda Mendes 
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ANEXO 
PLANO DE TRABALHO DE BOLSISTAS  

ATENÇÃO BÁSICA E A PRODUÇÃO DO CUIDADO EM REDE NO 
MUNICÍPIO DE SANTOS 

Os bolsistas modalidade TT1, alunos de graduação, sem reprovações em seu 
histórico escolar e sem vínculo empregatício, com dedicação de 15 horas semanais 
às atividades de apoio ao projeto de pesquisa, solicitada neste projeto tem a função 
de enriquecer e dinamizar as atividades de apoio à pesquisa, principalmente no que 
se refere à organização de campo, produção de dados, transcrição de fitas e vídeos, 
análise e sistematização de informações que auxiliem no aprofundamento sobre o 
papel da atenção básica na produção do cuidado em rede, conforme definido no 
objetivo geral do projeto.  

Os bolsistas desenvolverão atividades envolvendo os objetivos de: a) 
identificar experiências de cuidado de saúde em rede nas quais estão envolvidos 
usuários e trabalhadores dos serviços de atenção básica; b) estudar o itinerário de 
cuidado dos casos/situações com vistas a discutir a atenção básica como 
ordenadora do cuidado em rede.  

Para atingir os objetivos propostos pela investigação serão utilizadas 
metodologias da pesquisa social que valorizam processos de intervenção coletivos 
buscando integrar os enfoques qualitativos e quantitativos. A metodologia está 
organizada em cinco etapas para produção da experiência/dados que ocorrem de 
maneira sequencial e/ou concomitante direcionando para a necessidade de amplo 
trabalho de organização e acompanhamento de cada momento, nos quais serão 
realizadas oficinas com os envolvidos, análise documental, (re)definição de 
instrumentos norteadores, discussão e sistematização os dados produzidos para o 
seguimento do processo investigativo. 

Os bolsistas deverão acompanhar o trabalho de campo durante o período em 
que a investigação durar (12 meses), dedicando-se a ela durante15 horas semanas. 
Para tanto, deverão inserir-se em todas as atividades que serão realizadas, sendo 
que lhes serão atribuídas tarefas compatíveis com a etapa de formação no qual se 
encontra. 
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