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PÓS DOUTORADO - COORTE DE 100 MILHÕES DE BRASILEIROS  

Estamos convidando doutores para realizar pós-doutoramento em tempo integral, focado na análise de 

determinantes sociais e na avaliação de impacto de políticas sociais na saúde infantil, em especial em desfechos 

do pré-natal e parto, como parte da plataforma Coorte de 100 milhões de brasileiros. O candidato irá compor 

uma equipe de pesquisa com sede no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde 

(CIDACS/IGM/FIOCRUZ), Salvador, Bahia, Brasil, com colaboração e orientação de pesquisadores do Instituto 

Gonçalo Moniz (IGM/FIOCRUZ), do Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA) e da London School of Hygiene and 

Tropical Medicine. O projeto está disponível no link https://app.box.com/s/cl3k6hnue8ebnzhnh7tl7ygicjwoqamd 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Integrar a equipe de trabalho do Cidacs, no Parque Tecnológico da Bahia, atuando na área de pesquisa em 
avaliação de impacto de políticas sociais e efeitos de determinantes sociais na saúde infantil, em especial em 
desfechos do pré-natal e parto, inseridos na Coorte de 100 Milhões de Brasileiros. 
 
REQUISITOS  

 Conclusão de doutorado em epidemiologia há menos de 7 anos 

 Capacidade de trabalhar em colaboração com profissionais de várias instituições e países 
 Conhecimentos em bases de dados de saúde, políticas sociais e avaliação de impacto 
 Inglês intermediario a fluente ou domínio elementar da  Língua Portuguesa, caso candidato seja 

estrangeiro 
 Experiência em pelo menos um software para análise de dados científicos (Stata ou R) 
 Disponibilidade de tempo integral para atividades do projeto 
 Experiência em análise de dados epidemiológicos 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS 

 Experiência em análise estatística de grande volume de dados e no uso de modelos de inferência causal 
 Experiência e competência demonstrada na liderança de projetos de pesquisas relacionados ao tema da 

proposta em análise 
 Disponibilidade para início imediato 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS DA FUNÇÃO  

 Executar os protocolos de pesquisa inseridos na temática proposta 
 Colaborar com outros membros da equipe envolvidos no projeto 
 Elaborar novos protocolos de pesquisa  
 Analisar dados 
 Elaborar artigos científicos  
 Apresentar relatórios científicos dentro dos prazos previstos 
 Contribuir em atividades de formação e capacitação da equipe 
 Participar em eventos científicos ou tecnológicos 

 
COMPROMISSOS DA CONCESSÃO DE BOLSA 

 Os compromissos serão estabelecidos através de Plano de Trabalho e Cronograma 
 Dedicar-se integralmente ao projeto de pesquisa  
 Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de 

qualquer natureza  
 Consultar o Coordenador do CIDACS antes de aceitar qualquer apoio financeiro de qualquer outra fonte 

de financiamento, pública ou privada, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne a 
bolsa concedida 

 Não fazer modificações no projeto (plano inicial, datas etc.) sem prévio consentimento do CIDACS. 

https://app.box.com/s/cl3k6hnue8ebnzhnh7tl7ygicjwoqamd
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 Apresentar relatórios científicos e relatórios de aplicação dos recursos dentro dos prazos previstos no 
Plano de Trabalho acompanhados da documentação solicitada. 

 Não se afastar da instituição em que desenvolve o projeto de pesquisa sem antes obter autorização 
explícita do Coordenador do CIDACS mediante solicitação justificada apresentada pelo 
Orientador/Supervisor.  

 A restrição do item anterior não se aplica a: 
o Participar em curso de interesse do projeto de pesquisa que fundamenta a bolsa, por duração 

inferior a um mês.  
o Participar em Reunião Científica ou Tecnológica com ou sem apresentação de trabalho; 

 Fazer referência ao CIDACS nas teses, artigos, livros, resumos de trabalhos apresentados em reuniões e 
qualquer outra publicação ou forma de divulgação de atividades que resultem, total ou parcialmente, de 
bolsas ou auxílios apoiados pelo CIDACS. 

 Indicar, também, o apoio de fontes de financiamento público ou privado que possam existir. 
 Caso o desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne a bolsa concedida tenha recebido apoio 

financeiro de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, o pesquisador se obriga a 
informar e fazer referência expressa a esse apoio, com a identificação clara de sua fonte, em todas as 
formas de divulgação mencionadas no item anterior. 

 Zelar pela adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual que possam resultar do projeto 
apoiado pelo CIDACS. 

 Emitir pareceres de assessoria gratuitamente e no prazo especificado em assuntos de sua especialidade, 
quando solicitados pelo CIDACS. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Os candidatos devem enviar os seguintes documentos, em formato PDF, até o dia 22 de agosto de 2018:  
1. Link do Currículo Lattes (candidatos brasileiros) ou Curriculum Vitae (candidatos não brasileiros) 
2. Cópia do Diploma de doutoramento 
3. Carta de apresentação explicando o interesse para o cargo e qualificações para contribuir para o 

projeto          
4. Duas cartas de recomendação 
5. Comprovante de afastamento sem remuneração ou de demissão para candidatos com vínculo 

empregatício. Pode ser entregue posteriormente, até a data da confirmação de interesse, caso a 
bolsa seja concedida. 

 
 Atenção: Sendo o candidato estrangeiro, é de sua responsabilidade, para o desenvolvimento das 

atividades, verificar a documentação necessária para a entrada no Brasil junto ao Consulado Brasileiro 
mais próximo de sua residência.  

 
PROCESSO SELETIVO 
 
 O processo de seleção acontecerá em duas fases: 

1. Avaliação do perfil dos candidatos através da análise dos documentos enviados (fase eliminatória), 
considerando a importância da contribuição pretendida no projeto  

2. Entrevista com os candidatos (presencialmente ou por webconferência) 
 

O candidato selecionado receberá bolsa com duração de 12 meses, renovável, pela Fundação para o 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em Saúde – FIOTEC, no valor de R$ 6.000,00 por mês. 
 

LOCAL DE TRABALHO: 

Espaço do CIDACS, no Tecnocentro do Parque Tecnológico da Bahia, rua Mundo, 121- Trobogy, Salvador/BA. 

Os interessados deverão enviar o currículo (de preferência o currículo gerado pela Plataforma Lattes) para o e-

mail cidacs@bahia.fiocruz.br, até o dia 22 de agosto de 2018, com o título “Pós-doutorado – Coorte de 100 

milhões”.  


