
   

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

Objeto:  

 

Contratação de bolsista para atuaç ão em  pro jeto de pesquisa com o objetivo de sistematizar 

e analisar documentos para formatação de instrumentos de pesquisa a serem aplicados junto à 

profissionais de saúde na cidade do Recife. 

 

Justificativa: 

 

A Agenda Jovem Fiocruz é uma iniciativa vinculada a presidência da Fundação Oswaldo Cruz com 

suporte institucional da Coordenação de Cooperação Social. Suas atividades buscam aproximar as 

áreas de Juventude e Saúde como campos de conhecimento e de ação por meio de grupos  de 

trabalho nos eixos de pesquisa; educação, informação e comunicação em saúde; serviços e ações 

territorializadas. A Agenda Jovem também mantém parcerias com poder público, organismos de 

cooperação internacional,  movimentos sociais e organizações da sociedade civil.  

Está em andamento uma parceria com a Prefeitura Municipal do Recife (Secretaria Executiva de 

Juventude e Secretaria Municipal de Saúde) para implementação de ações conjuntas nas áreas de 

pesquisa, sensibilização e formação ao fortalecimento da saúde integral da população jovem na 

Rede Municipal de Saúde do Recife. Para tal, se faz necessária a contratação de um/a profissional 

para execução das atividades abaixo. 

 

Atividades a serem realizadas pelo/a bolsista:   

 

a) Reuniões periódicas com a coordenação do projeto; 

b) Colaborar na proposta de metodologia do projeto; 

c) Analisar e sistematizar documentos referentes a saúde da população jovem (disponibilizados 

pela Prefeitura do Recife); 

d) Elaboração de relatório parcial; 

e) Propor a amostragem e os instrumentos para a realização da pesquisa; 

f) Plano de implementação da pesquisa; 

g) Elaboração de relatório final. 

          

Outras atividades poderão ser incluídas no decorrer do processo em acordo com o/a bolsista. 

 

 

 



Perfil do/a bolsista:  

 

1. Desejável nível de Mestrado e/ou doutorado na área de ciências humanas, sociais e/ou saúde; 

2. Experiência com atuação no campo das políticas e serviços de saúde com enfoque na população 

jovem;  

3. Experiência com metodologias de pesquisa;  

4. Experiência com elaboração de conteúdos acadêmicos e divulgação cientifica;   

5. Residir na cidade do Recife; 

6. Ter condições de trabalho remoto com equipamentos e internet acessível.  

 

Periodo de execução da bolsa:  

 

3 meses 

    

Remuneração:  

      

       R$ 3.000 mensal, totalizando R$ 9.000 em 03 meses. 

 

Etapas do Processo Seletivo: 

Primeira fase: Envio dos seguintes documentos para o email agendajovemfiocruz@gmail.com: 

1. Carta de apresentação contendo histórico de experiências do/a candidato/a que     dialogue 

com o perfil da vaga (no máximo 1 página); 

2. Currículo vittae (no máximo 2 páginas). 

3. Link para curriculo lattes 

 

Obs: Indicar no assunto do email: Nome do/a canditato/a _ Vaga para Bolsista Pesquisa em Recife 

 

Segunda fase (para os selecionados/as na primeira fase): Entrevista com a coordenação do 

Projeto.  

 

Cronograma: 

• Divulgação da Seleção e envio de documentos referentes a primeira fase da seleção: 20/09 a 

01/10   

• Resultado da primeira fase de seleção: 06/10 

• Entrevistas:  13 e 14/10  

• Previsão de resultado Final: 15/10 

• Inicio do trabalho: 25/10  

 

Os/as selecionados/as na primeira fase serão contratados pela coordenação do projeto para 

agendamento de entrevista online. O resultado final será informado diretamente ao/a selecionado/a.  


