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EDITAL 027/2020 
BOLSISTAS DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

Edital interno simplificado para seleção de bolsistas de pós graduação, 

remunerados(as) para compor o projeto de pesquisa “Estudo Multicêntrico sobre 

os Perfis Socioeconômicos, Geográficos, Culturais e de Vulnerabilidades de 

Travestis e Transexuais”, que visa realizar uma pesquisa multicêntrica, informada 

por evidências científicas, com a finalidade de conhecer os perfis 

socioeconômicos, culturais e geográficos das vulnerabilidades de travestis e 

transexuais, para subsidiar a elaboração e promoção de políticas públicas à 

superação dos desafios atuais, visando o acesso e o acolhimento dessa 

população aos equipamentos públicos no país. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

A Universidade de Brasília, por meio do Núcleo de Estudos em Saúde Pública 

(NESP), em parceria a Faculdade de Ciências da Saúde (FS/UnB) e a Fundação 

de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), tornam público o 

processo seletivo simplificado nº 027/2020 para seleção de bolsistas de pós-

graduação, remunerados (as) para compor o referido projeto de pesquisa. 
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2. DAS INSCRIÇÕES E VAGAS 
 

2.1 DAS VAGAS 
 
Serão atribuídas 17 vagas remuneradas distribuídas em quatro das cinco 

macrorregiões/unidades federativas, e de acordo com as Instituições de Ensino 

Superior, participantes do projeto/pesquisa, conforme a seguinte distribuição: 

 

Região NORTE - 03 vagas:  Amazonas - Instituição: UFAM.  

Região SUL - 03 vagas: Rio Grande do Sul - Instituições: UFRGS, UFCSPA. 

Região SUDESTE - 03 vagas: Rio de Janeiro, São Paulo - Instituições: UFF, 

UFRJ, USP.  

Região CENTRO-OESTE - 08 vagas: Distrito Federal - Instituição: UNB.  

 

Poderão se candidatar às vagas todos (as) candidatos (as) que atenderem aos 

requisitos descritos no item 3 deste edital.  

  
2.2 DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail:  pesquisapoptrans@gmail.com . Os 

(as) candidatos (as) deverão colocar no assunto do e-mail – SELEÇÃO 
POPTRANS – POSGRAD - 2020.2 - DF (sigla do Estado ao qual está concorrendo 

à vaga), e devem anexar os seguintes documentos:  
 

a) Currículo Lattes; 

b) Histórico da pós-graduação 

c) Declaração de aluno Regular de Pós-graduação; 

mailto:pesquisapoptrans@gmail.com
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d) Carta de intenção apresentando os interesses pela vaga, pelo propósito do 

tema do projeto de pesquisa e indicando a instituição com a qual apresenta vínculo 

dentre as indicadas na sua região. 
 

Somente as inscrições que preencherem todos os requisitos constantes deste 

edital serão homologadas e submetidas à análise e toda documentação deverá 

ser enviada em formato PDF. 
 

3. DOS REQUISITOS DOS (AS) CANDIDATOS (AS)  
 

a) Estar devidamente matriculado (a) em disciplinas de curso de pós-

graduação; 

b) Ter currículo devidamente preenchido e atualizado na Plataforma 

Lattes do CNPq; 

c) Dispor de, pelo menos, dois semestres letivos para o desenvolvimento 

das atividades; 
d) Possuir experiência em projetos de pesquisa e/ou extensão 

e) Possuir habilidades em informática; 

f) Ter disponibilidade de 20h semanais de dedicação para o cumprimento 

das atividades. 

 

4. DA SELEÇÃO  
 
   A seleção dos (as) candidatos (as) dar-se-á em caráter classificatório por 

meio de análise curricular e atendimento aos pré-requisitos a que se refere o Item 

3 deste edital. 

 Os (as) candidatos (as) habilitados (as) na fase documental e não 

selecionados (as), irão compor uma lista de cadastro reserva. 
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5. CRONOGRAMA 

 
a) Publicação do edital:  10/08/2020 

b) Inscrição dos (as) candidatos (as) por e-mail: 10 a 14/08/2020 (os e-mails 

enviados posteriormente a esta data serão desconsiderados) 
c) Etapa de Seleção – Análise Curricular: 17 a 19/08/2020 

d) Publicação do resultado final: 21/08/2020 (a partir das 16 horas) 

e) Início das atividades: logo após a assinatura do contrato junto à Finatec. 

 

6. INSTITUCIONAL 

 
Os (as) bolsistas de pós-graduação, estarão vinculados (as) ao Núcleo de Estudos 

em Saúde Pública (NESP/UnB) a contar pela data de assinatura do termo de 

responsabilidade de bolsista remunerado (a).  

 
 
7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS (AS) BOLSISTAS  
 
 Os (as) bolsistas de pós-graduação selecionados (as), executarão atividades 

relacionadas às temáticas que integram os objetivos do Projeto “Estudo 

Multicêntrico sobre os Perfis Socioeconômicos, Geográficos, Culturais e de 

Vulnerabilidades de Travestis e Transexuais”. O não cumprimento das atividades 

implicará na imediata exclusão do (a) bolsista e convocação do (a) candidato (a) 

do cadastro reserva ou a publicação de um novo processo seletivo. 

 

Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. 
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