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EDITAL N. 01/2017/DPP/CCHLA/UFRN  

  

  

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE 

PESQUISA  

  

  

1. DO PROJETO DE PESQUISA:  

  

1.1. Título do Projeto de Pesquisa:  “Transferência de Tecnologias Inovadoras 

de Gestão Participativa: instrumentos para a transversalidade e a efetividade 

da ação pública no Sistema Único de Saúde”  

  

1.2. Resumo: O presente Projeto de Pesquisa visa aperfeiçoar e transferir 

instrumentos de gestão inovadores no âmbito das políticas públicas de saúde do 

SUS, tendo em vista a perspectiva da participação. Os objetivos específicos são: 

(1) discutir as alternativas estratégicas do SUS para a solução dos seus 

principais desafios no que tange à gestão participativa; (2) caracterizar os 

instrumentos de gestão do SUS de acordo com sua capacidade de promover 

intersetorialidade, transversalidade e participação nas políticas de saúde e (3) 

depreender da fala dos usuários e de membros da sociedade civil sua percepção 

acerca dos instrumentos utilizados para a gestão participativa do SUS.   

1.3. Início das atividades relacionadas ao Projeto de Pesquisa: 01 junho 

de 2017.  

1.4. Término previsto para as atividades relacionadas ao Projeto de 

Pesquisa: término do segundo semestre letivo de 2017.  

1.5. Vagas: 09 (nove), com possibilidade de recebimento de bolsa no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), renovada de acordo com o desempenho do 

aluno a cada 3 (três) meses.   



1.6. Haverá vagas disponíveis para alunos que quiserem participar como 

voluntários, sem o recebimento de bolsas. O interesse em participar também 

como voluntário deverá ser comunicado no ato da inscrição do candidato.  

1.7. Os pagamentos das bolsas serão feitos respeitando os tramites e 

prazos da Universidade de Brasília com relação à solicitação e ao pagamento, 

que são mais longos que as demais instituições. 

  

 

    

2. DOS REQUISITOS PARA SE SUBMETER À PRESENTE SELEÇÃO  

  

2.1. São requisitos para a seleção:  

2.1.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em 

Gestão de Políticas Públicas, ou Direito, ou Comunicação Social, ou 

Ciências Contábeis, ou Ciências Sociais, ou Estatística, ou Gestão em 

Sistemas e Serviços de Saúde ou outro curso de graduação da área 

correlata na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou em Curso 

de Pós-Graduação da mesma Universidade;  

2.1.2. Estar cursando a partir do 4º (quarto) período de graduação 

da UFRN ou estar matriculado no semestre de vigência do edital em Curso 

de Pós-Graduação;  

2.1.3. Possuir índice de rendimento acadêmico (IRA) acumulado 

igual ou superior a 60% (sessenta por cento);  

2.1.4. Ter possibilidade de dedicação às atividades previstas para 

o Projeto de Pesquisa em regime de 20 (vinte horas semanais, para o 

possível aluno bolsista, e de 10 (dez) horas semanais para os alunos 

voluntários.  

 

  

3. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO  

  

3.1. As inscrições para participar do Edital deverão ser efetuadas pela 

Plataforma Sigaa, no período de 05/05/2017 a 09/05/2017, até 17:00h, de acordo 

com a seguinte orientação:  

3.1.1 Bolsas>Oportunidade de Bolsa>Tipo de Bolsa: 

Pesquisa>Departamento de Políticas Públicas>Orientador: Lindijane de Souza 

Bento Almeida; ou  

3.1.2 Bolsas>Oportunidade de Bolsa>Tipo de Bolsa: 

Pesquisa>Departamento de Políticas Públicas>Orientador: Alexsandro Ferreira 

Cardoso da Silva; 

 

 

 



 

4. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

  

4.1. A seleção do(s) aluno(s) inscrito(s) será realizada no dia 10 de maio 

de 2017, conforme previsto no item 7, nas dependências do Departamento de 

Políticas Públicas (sala B1), a partir das 10h00 e consistirá em:  

4.1.1. Análise do Currículo Lattes e do Histórico acadêmico, de 

caráter classificatório;  

4.1.2. Entrevista com a Coordenadora do Projeto de Pesquisa, de 

caráter eliminatório. As entrevistas serão realizadas, no dia 10 de 

maio de 2017, a partir das 09:00h, de acordo com o cronograma 

enviado via Sigaa para os inscritos.  

 

 

 

5. DO RESULTADO  

  

5.1. O resultado final dos estudantes selecionados será divulgado em data 

prevista pelo cronograma do item 7 deste edital, disponibilizado no Quadro de 

Aviso do Curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas.  

5.2. O resultado divulgado tem caráter definitivo, não cabendo recurso da 

decisão.  

 

  

6. DOS  DOCUMENTOS  A  SEREM  ENTREGUES  PELO 

 ALUNO SELECIONADO COMO POSSÍVEL BOLSISTA  

  

6.1. Para fins de cadastramento do bolsista selecionado, nos termos do 

Edital de Seleção n. 01/2017/DPP/CCHLA/UFRN, o aluno, na data prevista no 

item 7, em horário previamente combinado com a Coordenadora, deverá 

apresentar os seguintes documentos, portando cópia e original:  

6.1.1. Documentos de identificação pessoal: identidade e CPF;  

6.1.2. Dados bancários: dados constantes na frente do cartão, 

constando banco, agência, número da conta e natureza da conta.  

  

 

 

7. DO CRONOGRAMA  

  

7.1. O presente Edital será regido com base no seguinte cronograma de 

atividades:  

  



DATA ETAPA HORÁRIO 

05/05/2017 Divulgação do Edital  12:00h 

05/05/2017 

a 

09/05/2017 

Período de inscrição  12:00h (dia 

05/05/2017) às 

17:00h (dia 

09/05/2017) 

10/05/2017 Seleção dos alunos  09:00h 

 

11/05/2017 Divulgação do resultado final da seleção  18:00h 

12/05/2017 Entrega  dos  documentos  do  aluno  

selecionado como possível bolsista  

14:00h às 

17:00h 

 

  

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato através do 

e-mail estadoepoliticaspublicasufrn@gmail.com.  

8.2. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita 

as normas estabelecidas neste Edital.  

  

   

Brasília, 05 de maio de 2017.  

 

 

 
Profa Dra Lindijane de Souza Bento Almeida 

Coordenadora Local da Pesquisa 

Líder do Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas  

 

 

 

  
Profa Dra Magda de Lima Lúcio  

Coordenadora Geral da Pesquisa  

Chefe do Departamento de Gestão de Políticas Públicas    


