
 

EDITAL DE BOLSISTA Nº 039/2020 

NIVEL MÉDIO 

 

1. DO OBJETIVO 

O presente edital tem por objeto selecionar 01 (um) bolsista de nível médio para início 
imediato, com vistas ao desenvolvimento de atividades de pesquisa no âmbito do projeto 
intitulado “Desenvolvimento de Respirador Mecânico de Baixo Custo com Sistemas de 
Controle de Volume e Pressão e Adequado às Condições Sanitárias para Pacientes em UTI 
devido ao COVID-19”. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
2.1.  Participar de reuniões semanais com a equipe do projeto; 
2.2.  Utilizar software de acompanhamento de projetos; 
2.3.  Acompanhar, em conjunto com a equipe gestora, as entregas e prazos de cada 

meta; 
2.4.  Desenvolver, junto ao grupo de trabalho da área de saúde nos produtos e 

artefatos solicitados; 
2.5.  Atuar na análise e desenvolvimento de ventilador mecânico e softwares 

embarcados; 
2.6.  Elaborar relatório técnico (referente ao trabalho realizado no projeto); 
2.7.  Auxiliar, em conjunto com a equipe, na elaboração de manuscritos e outras 

produções científicas. 

 

3. REQUISITOS PARA A VAGA 
3.1.  Requisitos Obrigatórios: 

3.1.1. Estar cursando graduação na área de medicina na Universidade de 
Brasília; 

3.1.2. Disponibilidade de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais para dedicação 
ao projeto; 

3.1.3. Ter disponibilidade para se deslocar dentro do Distrito Federal; 
3.1.4. Ter participado de outros projetos de pesquisa em ventilação mecânica; 
3.1.5. Ter perfil organizado, responsável e comprometido. 

3.2.  Requisitos Desejáveis: 
3.2.1. Ter experiência com desenvolvimento de projetos com ventilação mecânica. 

 

4. DO VALOR 

O valor mensal da bolsa é de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais). 

 

 



 

5. DA VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 02 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado ou alterado, mediante termo aditivo de acordo das partes. 

 

6. DA SELEÇÃO 
6.1.  As inscrições serão admitidas somente via internet, por meio do e-mail: 

gpipp@gpipp.com.br, com o título “SELEÇÃO GRADUAÇÃO - PROJETO 
RESPIRADOR MECÂNICO”, no período entre 17 horas do dia 01 de outubro de 
2020 às 17 horas do dia 07 de outubro de 2020, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. Após o horário estipulado não será possível concluir a inscrição. 

6.2. O candidato deverá anexar no e-mail de inscrição: 
6.2.1. Currículo Lattes atualizado; 
6.2.2. Histórico escolar; 
6.2.3. Carta de motivação para trabalhar no projeto (máximo duas páginas); 
6.2.4. Cópia dos documentos que comprovem as experiências especificadas nos 

itens 3.1 e 3.2. 

 

Brasília/DF, 01 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 


