
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ENTREVISTADORAS DE CAMPO NÍVEL IV 

RETIFICAÇÃO 

A coordenadora do projeto de Avaliação de Impacto do Projeto Criança Feliz 

na Bahia e Goiás, torna público que estarão abertas as inscrições para o 

processo seletivo referente a prestação de serviço de entrevistadoras de campo 

nível IV mediante as normas e condições descritas neste Edital, a seguir: 

1. Do Projeto  

1.1 O objetivo do projeto é avaliar o impacto do Programa Criança Feliz (PCF) 

sobre a estimulação intelectual no ambiente doméstico e sobre o 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor de crianças menores de três 

anos na Bahia; 

1.2 A avaliação aqui descrita será restrita a crianças incluídas no PCF 

durante seu primeiro ano de vida, no decorrer do ano de 2018, as quais 

serão acompanhadas prospectivamente por um período de três anos, até 

completarem 36 meses de idade; 

1.3 Serão aplicados instrumentos de avaliação em saúde e instrumentos de 

avaliação psicológica que atendam aos objetivos do projeto. 

 

2. Das Inscrições  

2.1 As inscrições estarão abertas no período de  05/10/2018 até às 16:30h 

horas do dia  19/10/2018; 

2.2 O candidato deverá realizar  sua inscrição presencialmente no endereço: 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP situado á Rua 235 

s/n - Setor Universitário - Goiânia/GO, das 9:00h às 16:30h. Deverá trazer 

carta de intenção e Currículo Vitae e/ou Lattes.  

2.3 Os dados informados no ato da inscrição serão de responsabilidade 

exclusiva do candidato; 

2.4 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou que não contemplem os 

requisitos básicos definidos neste edital; 

 

3. Do processo seletivo  

3.1 Serão selecionados 1 profissional de psicologia e 1 profissional de saúde 

para atuarem como entrevistadores de campo nível IV que tenham 

experiência com trabalho de campo, sua organização e planejamento;  

3.2 Poderão concorrer as vagas profissionais com curso superior completo; 

3.3 É necessário ter disponibilidade para realizar viagens; 

3.4 O processo seletivo constará de duas etapas distintas: 

a) Análise de currículo Vitae e/ou Lattes e carta de intenção; 

b) Entrevista presencial 

3.5 Serão selecionados 5 candidatos para realização de entrevista 

presencial. Local: Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP 

situado á Rua 235 s/n - Setor Universitário - Goiânia/GO - sala 403; 

3.6 Os resultados serão divulgados via e-mail, de acordo com as datas 

estabelecidas no cronograma (Anexo I). 

 



 

4. Da remuneração 

4.1 Será concedida remuneração conforme valores compatíveis com o 
trabalho de pesquisa, acrescidos de diária para viagem no valor de 
R$177,00 regulamentada pelo DECRETO Nº 5.992, de 19 de dezembro de 
2006. 

 

5. Efetivação e entrega de documentos 

5.1 Em caso de classificação para as vagas, após o resultado da seleção, 

serão exigidos os seguintes documentos a serem entregues no Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP situado á Rua 235 s/n - 

Setor Universitário - Goiânia/GO - sala 412 

5.1.2 Cópia da Carteira de Identidade e CPF (frente e verso); 

5.1.3 Comprovante de dados bancários; 

5.1.4 Diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação; 

5.1.5 Cópia do PIS/PASEP; 

 

6. Das atribuições da entrevistadora IV 

1.1 As entrevistadoras deverão ser responsáveis pela elaboração de 

documentos relativos à execução do projeto, pela seleção e treinamento 

dos entrevistadores de campo nível I, pela análise das listas de crianças 

elegíveis, elaboração de gráficos e tabelas. 

      

2. Disposições finais  

2.1 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, uma vez verificada 

irregularidade nos documentos apresentados;  

2.2 A inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação tácita das 

condições estabelecidas no presente edital, das quais o candidato não 

poderá alegar desconhecimento;  

2.3 A entrega dos documentos exigidos neste edital é de caráter eliminatório 

enquanto a entrevista é de caráter classificatório; 

2.4 Para maiores informações entrar em contato através do e-mail 

leilasimeao@gmail.com.  

 

Salvador, 05 de outubro de 2018. 

 

 

Profa. Dra. Letícia Marques dos Santos 

Coordenadora de Avaliação de Impacto do Projeto Criança Feliz na Bahia e 

Goiás 

 

 

mailto:pcfbahia2018@gmail.com


 

Anexo I 

A. CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Período de inscrição   05/10/2018 à   10/10/2018 

Divulgação dos selecionados para 
entrevista 

  11/10/2018 

Entrevista   18/10/2018 

Divulgação do resultado   19/10/2018 

Previsão de início do trabalho   Novembro/2018 

 

 

B. Quadro de vagas 

Categoria Quantidade de vagas 

Profissional de saúde 1 

Psicólogo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

A. BAREMA DE AVALIAÇÃO  

Tipo de atividade de caráter classificatório Pontuação 

1. Estágio curricular ou extracurricular na área de saúde 
(mínimo 120 horas)  

10 

2. Estágio curricular ou extracurricular na área de saúde 
coletiva (mínimo 120 horas) 

15 

3. Participação em projeto de pesquisa/iniciação 
científica (mínimo de 6 meses) 

25 

4. Curso de aperfeiçoamento ou atualização em saúde 
(mínimo de 60 horas)  

10 

5. Curso de aperfeiçoamento ou atualização em saúde 
coletiva (mínimo de 60 horas) 

15 

6. Experiência em trabalho de campo/levantamento de 
dados (mínimo de 6 meses) 

25 

TOTAL 100 

 


