UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ENTREVISTADORES PARA PESQUISA NA
ÁREA DA SAÚDE

1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Grupo Brasileiro de Estudos sobre Multimorbidade (GBEM), vinculado ao Programa
de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, torna público o
presente edital que tem como objetivo selecionar 8 (oito) entrevistadores e lista de
suplentes para atuarem na coleta de dados do estudo intitulado: “Saúde do Paciente no
Pronto Socorro (SPPS)” a ser realizado no Pronto Socorro (PS) Municipal de Pelotas-RS
(previsão de início para 3 de maio de 2021). O estudo pretende avaliar os pacientes do PS,
incluindo situação de saúde e uso do serviço. Os entrevistadores irão atuar na seleção e
entrevista de pacientes em observação no PS, a partir do questionário estruturado pela equipe
da pesquisa.

2.

INSCRIÇÕES

A inscrição será realizada por meio de preenchimento do formulário de inscrição no
período de 30 de março a 15 de abril de 2021, com acesso pelo seguinte link:

Formulário de Inscrição de Entrevistadores
https://forms.gle/3cA5c63bgUmiAYPP8
Todos os campos do requerimento de inscrição devem ser preenchidos. As
informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, em observância às normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as quais
não poderá alegar desconhecimento.
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3.

REMUNERAÇÃO

O valor mensal máximo será de R$ 962,50 e a duração da remuneração será de, no
máximo, 89 dias.
O presente projeto será financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado
do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e todo o processo de pagamento seguirá as normativas
vigentes.
Metas e objetivos diários serão definidos os quais poderão impactar na
remuneração do entrevistador. Mais informações e detalhes serão disponibilizados durante
o processo de seleção.

4.

REQUISITOS
➢ Profissionais de saúde com número de conselho regional ativo ou
estudantes/graduandos da área da saúde que já realizaram estágio curricular
em Pronto Socorro (PS);
➢ Disponibilidade de, no mínimo, seis horas diárias (incluindo os turnos
manhã, tarde e noite; sábado, domingos e feriados);
➢ Disponibilidade para participar do treinamento para a coleta de dados (previsto
para o período de 19 a 23 de abril de 2021, em turno a combinar);
➢ Não possuir vínculo de funcionário público (federal, estadual ou municipal) ou
ser bolsista de qualquer espécie.

5.

SELEÇÃO

A seleção será realizada pelos coordenadores e supervisores do projeto, por meio de
análise dos requisitos básicos citados no item 4.
A divulgação dos resultados será no dia 16 de abril de 2021 por meio de contato
eletrônico (e-mail) e telefone dos participantes, além das mídias sociais e o site do grupo
(GBEM).

6.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Serão priorizados profissionais/estudantes que já tenham realizado a vacina contra
a COVID-19.
- IMPORTANTE: O estudo não será iniciado em caso de bandeira preta de acordo com

os protocolos de distanciamento social controlado do Rio Grande do Sul. Além disso, o
estudo somente iniciará após autorização do Comitê Interno para Acompanhamento da
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Evolução da Pandemia pelo Coronavírus da Universidade Federal de Pelotas, Direção do
Pronto Socorro Municipal de Pelotas e respectivos comitês de éticas. Assim, mudanças na
data prevista da coleta de dados poderão ocorrer e os inscritos nesse processo seletivo
declaram ciência dessa situação.
- Dúvidas decorrentes deste processo seletivo poderão ser direcionadas para o email:gbemulti@gmail.com

Pelotas, 29 de março de 2021.

Professor Dr. Bruno Pereira Nunes
Coordenador do estudo
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