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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
Projeto CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN Nº 26/2018 “ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA 

OBESIDADE NO ÂMBITO DO SUS” 

 
 1. Apresentação 
O presente instrumento tem o propósito de selecionar candidatos a bolsista na 

modalidade de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - DTI-B  para a 

execução do projeto “Enfrentamento da obesidade no Espírito Santo: do diagnóstico ao 

desenvolvimento de estratégias na atenção primária à saúde”, inserido no âmbito do 

Edital CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN Nº 26/2018 “ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA 

OBESIDADE NO ÂMBITO DO SUS”, sob a coodenação da Profª Maria del Carmen Bisi 

Molina.  

 

 2. Detalhamento da Bolsa e das atividades a serem desenvolvidas  
2.1. Valor da bolsa: R$ 3.000,00.  
2.2. Período de vigência: 10/05/2019 a 09/05/2020.  
2.3. Número de bolsista a ser selecionado: 1 (um).  
2.4. A bolsa poderá ser cancelada a pedido do bolsista ou da coordenação da pesquisa.  
2.5. Atribuições do bolsista (a serem desenvolvidas sob supervisão da equipe de 
coordenação do projeto na Universidade Federal do Espírito Santo ou em local definido 
pela coordenação):  
1) Atuar como agente apoiador articulando as ações referentes aos eixos: Pesquisa e 
Desenvolvimento; Formação; Avaliação e Monitoramento e Difusão científica  
2) Atuar como agente articulador entre a Secretaria de Estado da Saúde do ES e as 
Secretarias Municipais de Saúde e a coordenação do projeto;  
3) Realizar, em conjunto com a equipe de coordenação da pesquisa, atividades referentes 
ao planejamento, organização e condução da pesquisa;  
4) Contribuir para a elaboração da estratégia de avaliação das propostas de formação, 
pesquisa e monitoramento;  
5) Coordenar o processo de elaboração do conteúdo técnico-científico e materiais 
educativos para apoiar as atividades de formação presencial e a distância desenvolvidas 
pela equipe de coordenação da pesquisa;  
6) Colaborar na supervisão do trabalho de campo, da coleta de dados, da digitação e da 
análise de dados dos estudos conduzidos no âmbito do Projeto;  
7) Contribuir na elaboração de artigos científicos e divulgação de resultados dos estudos 
do Projeto;  
8) Apoiar tecnicamente a coordenação na supervisão dos bolsistas de graduação inseridos 
no projeto;  
9) Participar da organização dos eventos do projeto;  
10) Colaborar na elaboração do relatório técnico.  
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3. Requisitos  
3.1. Obrigatórios:  
Os candidatos deverão ter:  

 Diploma de nutricionista emitido por Instituição de Ensino Superior;  

 Título de mestre;  

 Disponibilidade para viajar; 

 Não ter vínculo empregatício. 

 
3.2. Desejável: 

 Motivação para Ensino à distância, em metodologias ativas, atuação na 

Atenção Primária em Saúde e no cuidado às pessoas com obesidade. 

 

 
4. Inscrições 
4.1. O período de inscrição será: 08/04 a 10/04/2019. 
4.2. A inscrição pode ser realizada por e-mail através do envio do currículo lattes em 
formato pdf, comprovante dos títulos acadêmicos, nome completo e documento de 
identificação para o e-mail: obesidade.ufes@gmail.com 
 

5. Seleção 
5.1. A seleção será feita por meio de análise do Currículo Lattes e de entrevista dos 
candidatos cujo currículo tenha sido pré-selecionado. 
5.1.1. Serão pré-selecionados os 05 (cinco) candidatos com maior pontuação na análise 
do currículo (baseada na Resolução nº 52/2009 do CEPE, descritas no Anexo 1). Os 
candidatos pré selecionados serão informados por e-mail e a lista será divulgada no 
mural do prédio do Programa de pós-graduação em saúde coletiva. 
 
A banca examinadora será composta por: Maria del Carmen Bisi Molina, Erika Cardoso 
dos Reis e Carmen Barreira Nielsen. 
 
6. Divulgação do resultado 
Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados no mural do prédio do 
Programa de pós-graduação em saúde coletiva e na página eletrônica do Centro de 
Ciências da Saúde. Todos os candidatos serão informados por e-mail sobre o resultado 
da seleção. 

 
7. Cronograma 
- Divulgação do edital na página eletrônica do Centro de Ciências da Saúde - UFES: 
03/04/2019. 
- Recebimento de inscrições: de 08/04/2019 a 10/04/2019. 

- Divulgação do resultado preliminar com os candidatos selecionados para a 
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entrevista: 11/04/2019, a partir das 16h. 

- Data para interposição de recursos: 12/04/2019, até as 17h. 

- Divulgação do resultado final dos candidatos selecionados para a entrevista: 
15/04/2019. 

- Entrevista: 16/04/2019, em horário a ser informado aos selecionados para a 
entrevista. 

- Divulgação do resultado final da seleção: 20/04/2019. 

- Início das atividades: 10/05/2019. 
 

 
Profª Maria del Carmen Bisi Molina 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde 

Universidade Federal do Espírito Santo 
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Anexo 1 

(ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 52/2009 – CEPE) 

QUADRO DE JULGAMENTO DA PROVA DE TÍTULOS 

A. TÍTULOS ACADÊMICOS  PONTUAÇÃO 

VALOR ATRIBUÍDA 

Diploma de Doutor, Livre Docente ou Notório Saber 40,0 
 

Diploma de Mestre 20,0 
 

Certificado de Especialização 8,0 
 

Certificado de Residência Médica credenciada pelo MEC 8,0 
 

Certificado de Aperfeiçoamento 5,0 
 

SUBTOTAL A: 
 

 

B. ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO: PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Exercício de Magistério em Ensino Superior 1,0 / ano 10,0 
 

Exercício de Magistério em Educação Básica 0,3 / ano –– 
 

Atividades de administração, supervisão e orientação 
pedagógica em Educação Básica 

0,2 / ano 
––  

Participação em ensino não regular (conferências, mesas 
redondas, cursos, etc.) na área/subárea do concurso 

0,2 / item 2,0 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada na área/subárea 
do concurso 

4,0 / tese –– 
 

Orientação de tese de doutorado aprovada fora da 
área/subárea do concurso 

2,0 / tese 10,0 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada na 
área/subárea do concurso 

2,0 / tese –– 
 

Orientação de dissertação de mestrado aprovada fora da 
área/subárea do concurso 

1,0 / tese 5,0 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada na 
área/subárea do concurso 

0,5 / monografia –– 
 

Orientação de monografia de especialização aprovada 
fora da área/sub- área do concurso 

0,2 / monografia 2,0 
 

Orientação de monografia ou trabalho final em curso de 
graduação na área/subárea do concurso 

0,2 / monografia –– 
 

Orientação de grupo PET 0,5 / grupo-ano 2,0 
 

Orientação de bolsista de iniciação científica ou de iniciação 
à docência na área/subárea do concurso 

0,2 / bolsista-
ano 

–– 
 

Orientação de bolsista de monitoria 0,2 / bolsista-
ano 

2,0 
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Orientação de bolsista de extensão na área/subárea do 
concurso 

0,2 / bolsista-
ano 

–– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de 
tese de doutorado na área/subárea do concurso 

0,5 / tese –– 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora de 
tese de doutorado fora da área/subárea do concurso 

0,3 / tese 3,0 
 

Participação como membro efetivo de banca examinadora 
de dissertação de mestrado na área/subárea do concurso 

0,3 / dissertação 
  

Participação como membro efetivo de banca examinadora 
de dissertação de mestrado fora da área área/subárea do 
concurso 

0,2 / dissertação 2,0 
 

Participação como membro efetivo de comissão 
examinadora de concurso público para o magistério superior 

0,3 / concurso 1,5 
 

Coordenação de projeto de extensão ou de iniciação à 
docência 

0,5 / projeto 3,0 
 

Coordenação de curso de extensão de duração mínima de 15 
horas-aula 

0,2 / curso 2,0 
 

Exercício de monitoria, iniciação científica ou participação 
em grupo PET, ou atividade de extensão 

0,2 / semestre –– 
 

SUBTOTAL B: 
 

 

C. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA 
ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO: 

PONTUAÇÃO 

POR UNIDADE MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Autoria de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

6,0 / livro –– 
 

Organização de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / livro –– 
 

Autoria de capítulo de livro sobre assunto de interesse do 
concurso, publicado em editora com corpo editorial 

3,0 / capítulo –– 
 

Tradução de livro sobre assunto de interesse do concurso, 
publicado em editora com corpo editorial 

2,0 / livro –– 
 

Artigo completo publicado em periódico 
científico ou apresentação artística em mostras ou 
similares, na área/subárea do concurso, classificado 
no Estrato do Qualis 
 
 
 
Àrea CAPES como nível: 

A1 6,0 / artigo –– 
 

A2 4,5 / artigo ––  

B1 3,5 / artigo ––  

B2 3,0 / artigo ––  

B3 2,5 / artigo ––  

B4 2,0 / artigo ––  

B5 1,5 / artigo ––  

C 1,0 / artigo ––  

Trabalho científico apresentado em congresso e publicado na 
íntegra em anais na área/subárea do concurso 

1,0 / trabalho –– 
 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo 
expandido publicado em anais ou em revistas especializadas na 

0,2 / trabalho 2,0 
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área do concurso 

Trabalho científico apresentado em congresso com resumo 
simplificado publicado em anais ou em revistas 
especializadas na área do concurso 

0,1 / trabalho 2,0 
 

Relatório técnico de pesquisa publicado 0,5 / relatório 2,5  

Trabalhos técnicos e artísticos especializados 0,5 / trabalho 8,0  

Prêmios por atividades científicas, artísticas e culturais 0,5 / prêmio 5,0  

Consultorias a órgãos especializados de gestão científica, 
tecnológica ou cultural ou consultorias técnicas prestadas a 
órgãos públicos e privadas 

0,5 / 
consultoria 

4,0 
 

Artigos especializados publicados na imprensa 0,2 / artigo 2,0  

Manuais e outros instrumentos didáticos com ISBN ou 
publicados em mídia com corpo editorial 

0,4 / item 4,0 
 

Participação em congressos e seminários 0,2 / 
participação 

2,0  

Patente nacional ou internacional concedida na área/subárea do 
concurso 

6,0 / patente ––  

Patente nacional ou internacional submetida na área/subárea do 
concurso, 

1,0 / patente 3,0 
 

SUBTOTAL C:  

 

D. ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA: PONTUAÇÃO 

POR PERÍODO MÁXIMA ATRIBUÍDA 

Reitoria 1,0 / ano 6,0  

Vice-Reitoria, Direção de Centro ou Pró-Reitoria 0,5 / ano 3,0  

Outros cargos de Administração, como Direção de 
Departamentos de Pró-Reitorias ou assemelhados 

0,2 / ano 1,0 
 

Participação como Membro de Conselho Superior de 
Universidades 

0,2 / ano 1,0  

Chefia de Departamento, Coordenação de Colegiado de Curso 
de Graduação ou de Programa de Pós-graduação de caráter 
Permanente 

0,2 / ano 1,0 
 

Coordenação de Curso de Especialização de caráter permanente 
ou eventual 

0,2 / ano 1,0  

SUBTOTAL D:  

CANDIDATO: TOTAL TÍTULOS (A + B + C + D):  

 

 

Profª Maria del Carmen Bisi Molina 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde 

Universidade Federal do Espírito Santo 


