UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – GIN\UFMG
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 - Bairro Santa Efigênia
CEP: 30130-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil

EDITAL – 002/2022
BOLSA APOIO TÉCNICO EM PESQUISA
GRUPO DE PESQUISA DE INTERVENÇÕES EM NUTRIÇÃO – GIN/UFMG

CHAMADA PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE BOLSISTAS

O Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição do Departamento de
Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais (GIN/UFMG-CNPq), faz saber, que
no período de 24 de janeiro a 02 de março de 2022, estão abertas as inscrições para
seleção de Bolsistas do projeto: “QUALIFICAÇÃO DO MANEJO DA OBESIDADE NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO COLETIVA E
APRIMORMAMENTO DA ABORDAGEM INDIVIDUAL” .

1. FINALIDADE
Selecionar bolsista para prover suporte técnico à execução de atividades de
pesquisa caráter científico em atividades de pesquisa do GIN/UFMG. As atividades do
bolsista envolvem:


Aproximação com temática da pesquisa, com estudo de temas abordados.



Participação em treinamentos periódicos;



Interação com a equipe;



Coleta de dados em campo (diferentes localidades no município de Belo
Horizonte);



Coleta de dados por telefone;



Auxílio no planejamento e atividades de campo;



Entrada de dados.

2. VAGAS
Serão 06 (seis) vagas para bolsista de pesquisa, com carga horária de 30 horas
semanais (20 horas em campo, 4 horas na Escola de Enfermagem da UFMG e 6
horas remotas) com vigência de 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação,
sendo:


50% das vagas para ampla concorrência;



50% das vagas para candidatos negros, negras ou afrodescendentes;

Não havendo candidatos negros, negras ou afrodescendentes, inscritos ou
aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as remanescentes
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serão revertidas para ampla concorrência e preenchidas pelos demais candidatos(as)
aprovados(as), observada a ordem de classificação.
Os(as) candidatos(as) classificados(as) como suplentes à vaga de seleção
poderão ser chamados.

3. REMUNERAÇÃO
O valor da bolsa é de R$ 800,00 (oitocentos reais) e não dá direito a auxílio
transporte ou alimentação.

4. INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas por e-mail. Os(as) candidatos(as) à bolsa
deverão encaminhar e-mail para o endereço: gin.financeiro@gmail.com até o dia
02/03/2022 com a documentação exigida (Item 6), além de formulário de candidatura,
disponível em anexo: (Anexo I) e (Anexo II, quando for o caso).
Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta e recebidas fora do
prazo ou por outra forma de inscrição. A divulgação das inscrições deferidas será no
dia 04/03/2022.

5. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
Podem se inscrever alunos de cursos de Graduação da área da saúde e
profissionais de saúde, com disponibilidade para cumprir a carga horária exigida.
O(A) candidato(a) deve ter conhecimento Softwares do Pacote Office e
familiaridade com o uso de Tablet ou smartphone e familiaridade e interesse com área
de Saúde Pública e Sistema Único de Saúde.

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I);
b) Comprovante de matrícula atual em cursos de Graduação na área de saúde ou
diploma de Graduação em curso na área de saúde;

c) Currículo Lattes atualizado (em .pdf);
d) Cópia do RG e CPF.
7. CRÍTERIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
O(A) candidato(a) terá sua candidatura analisada por meio de entrevista online
(plataforma Zoom), que acontecerá nos dias 07 a 11 de março de 2022. Os dias e
horários das entrevistas serão divulgados via e-mail, no dia 04 de março de 2022.
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A entrevista, de caráter classificatório, no valor de 10 pontos. Será considerado
classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a sete (7,0) pontos. A
classificação final será estipulada por ordem decrescente dos pontos totais obtidos na
entrevista.
O(A) candidato(a) deverá informar no ato da inscrição e-mail, e garantir banda de
internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real.

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
Os(as) candidatados(as) classificados(as) ou não, serão avisados individualmente
por e- mail no dia 15 de março de 2022. Os resultados não serão, em hipótese
alguma, fornecidos por telefone.
CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
FASE
Inscrições
Divulgação das inscrições deferidas
Divulgação do cronograma de entrevistas
(ordem alfabética)
Entrevistas
Divulgação da classificação final
Início previsto do trabalho*

DATA
24/01/2022 a 02/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
07/03/2022 a 11/03/2022
15/03/2022
Abril/2022

*O início dos trabalhos pode sofrer mudanças considerando que as condições sanitárias devido à
Pandemia do Covid-19.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2022.

Profª Dra. Aline Cristine Souza Lopes
Professora do Departamento de Nutrição
Escola de Enfermagem
Universidade Federal de Minas Gerais
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO SELEÇÃO PARA
BOLSA APOIO TÉCNICO EM PESQUISA
GRUPO DE PESQUISA DE INTERVENÇÕES EM NUTRIÇÃO – GIN/UFMGCNPq

IDENTIFICAÇÃO
Nome completo:
CPF

IDENTIDADE

DATA DE NASCIMENTO

ORGAO EMISSOR

UF

NACIONALIDADE

DATA EMISSAO
SEXO: ( ) Feminino ( ) Masculino

ENDEREÇO RESIDENCIAL
BAIRRO

CEP

E-mail
Seleção para:

( ) bolsista 20 horas
semanais

CIDADE

UF

Celular

Telefone Residencial

( ) bolsista 30 horas semanais
nível graduando

( ) bolsista 30 horas semanais
nível mestre

OBS: Para recebimento de bolsas pela Fundep é obrigatório ter conta corrente no
Banco Stantander.

DECLARAÇÃO
Declaro que este formulário de inscrição contém informações completas e
exatas e que aceito o sistema e os critérios adotados pelo presente edital.

,

Assinatura do candidato

de

de 2019.
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ANEXO II – MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE QUE É NEGRO, NEGRA
OU AFRODESCENTE

Eu, ________________________________________________________, RG
________________CPF ____________________, DECLARO, para fins de
participação das vagas destinadas as COTAS RACIAIS no Edital Bolsa Apoio
Técnico em Pesquisa, que sou ( ) negro, ( ) negra ou ( ) afrodescendente, da cor
preta ou parda, conforme as categorias estabelecidas pelo Instituo Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE. Estou ciente de que na hipótese de constatação
de declaração falsa, serei eliminado do Concurso e, se houver sido nomeado(a),
ficarei sujeito(a) à nulidade da nomeação e posse no cargo, após procedimento
administrativo no qual me será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme previsto no § 2º, do Artigo 4º
do Decreto nº 54.949, de 21 de março de 2014.

Belo Horizonte, _____de _____________ de 2022.

___________________________________________________
Assinatura do candidato

