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EDITAL N° 01/2020
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROJETO ECOA/SUS-TO
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do C u r s o d e
N u t r i ç ã o torna público o Edital para seleção de bolsistas do projeto “Enfrentamento e
Controle da Obesidade no Âmbito do SUS do Tocantins - Projeto ECOA/SUS-TO”, de acordo
com os termos a seguir.
1 APRESENTAÇÃO
1.1 O presente instrumento tem o propósito de selecionar candidatos a bolsistas na modalidade de
Extensão no País (EXP) – Nível B e Apoio Técnico em Extensão no País (ATP) – Nível B, para a
execução do projeto “Enfrentamento e Controle da Obesidade no Âmbito do SUS do
Tocantins
ECOA
SUS/Tocantins”,
inserido
no
âmbito
do
Edital
CNPq/MS/SAPS/DPROS/CGAN Nº 28/2019 “Enfrentamento e Controle da Obesidade no
Âmbito do SUS ”, sob a coordenação da Profª Sônia Lopes Pinto, Curso de Nutrição da
Universidade Federal do Tocantins (UFT).
2 Detalhamento da Bolsa e das atividades a serem desenvolvidas
2.1. Extensão no País (EXP) – Nível B
a) Valor da bolsa: R$ 3.000,00
b) Período de vigência: 01/04/2020 a 01/12/2021 (20 Meses)
c) Número de bolsistas a ser selecionado: 2 (dois)
d) A bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento, a pedido do bolsista ou da coordenação do
projeto.
e) Atribuições do bolsista (a serem desenvolvidas sob supervisão da equipe de coordenação do
projeto na Universidade Federal do Tocantins ou em local definido pela coordenação):
- Atuar como agente apoiador articulando as ações referentes aos eixos: Pesquisa e
Desenvolvimento; Formação; Avaliação e Monitoramento e Difusão científica;
- Atuar como agente articulador entre a Secretaria de Estado da Saúde do TO, as Secretarias
Municipais de Saúde e a coordenação do Projeto;
- Realizar, em conjunto com a equipe de coordenação, atividades referentes ao planejamento,
organização e condução dos objetivos do Projeto;
- Contribuir para a elaboração de estratégias de avaliação das propostas de formação, pesquisa e
monitoramento;

- Coordenar o processo de elaboração do conteúdo técnico-científico e materiais educativos para
apoiar as atividades de formação presencial e à distância orientados pela equipe de coordenação
do Projeto;
- Colaborar na supervisão do trabalho de campo, da coleta de dados, da digitação e da análise de
dados dos estudos conduzidos no âmbito do Projeto;
- Contribuir na elaboração de artigos científicos e divulgação de resultados dos estudos do Projeto;
- Apoiar tecnicamente a Coordenação do Projeto na supervisão dos bolsistas de graduação (ATPNível B) inseridos na equipe de trabalho;
- Participar da organização dos eventos do Projeto;
- Colaborar na elaboração do relatório técnico final do Projeto.

2.2 Apoio Técnico em Extensão no País (ATP) – Nível B
a) Valor da bolsa: R$ 400,00
b) Período de vigência: 01/04/2020 a 01/04/2021 (12 Meses)
c) Número de bolsista a ser selecionado: 2 (dois).
d) A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer momento, a pedido do bolsista ou da coordenação do
Projeto.
e) Atribuições do bolsista (a serem desenvolvidas sob supervisão da equipe de coordenação do
projeto na Universidade Federal do Tocantins ou em local definido pela coordenação):
- Atuar como apoio em todas as atividades realizadas nos diferentes eixos do Projeto e de acordo
com a necessidade da coordenação;
- Colaborar com o trabalho a ser realizado pelo bolsista EXP-Nível B;
- Manter o banco de dados e site do Projeto atualizados;
- Realizar contato com as prefeituras e Unidades de Saúde conforme necessidade da realização do
Projeto;
- Elaborar material de apoio e participar das atividades de capacitação.
3 REQUISITOS
3.1. Obrigatórios
Os candidatos deverão ter:
3.1.1.
a)
b)
c)
d)

Extensão no País (EXP) – Nível B
Diploma de nutricionista emitido por Instituição de Ensino Superior;
Ter disponibilidade em tempo integral (40h semanais);
Disponibilidade para viajar;
Não possuir vínculo empregatício;
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e) Currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, com os documentos
comprobatórios do currículo;
f) Não receber bolsas de longa duração de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora com
outras bolsas de longa duração do CNPq ou de qualquer outra instituição brasileira.
3.1.2 Apoio Técnico em Extensão no País (ATP) – Nível B
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ser estudante do curso de graduação em Nutrição da UFT;
Estar cursando do 3º ao 5º período do curso de Nutrição-UFT;
Ter disponibilidade para viajar (conforme cronograma do Projeto e de aulas);
Não estar matriculado em estágios curriculares obrigatórios durante os 12 meses da bolsa;
Ter disponibilidade de 20h semanais comprovadas em horário comercial;
Currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes;
Não receber nenhum tipo de bolsa de agência de fomento ou outra instituição brasileira;
Condições de ficar em Palmas durante o período de férias da UFT para execução das
atividades do Projeto.

3.2. Requisitos Classificatórios:
3.2.1. Extensão no País (EXP) – Nível B
a) Possuir experiência profissional no âmbito do SUS, principalmente na Atenção Primária;
b) Ter experiência com atividades de formação;
c) Apresentar especialização lato sensu ou mestrado ou doutorado.
3.2.2. Apoio Técnico em Extensão no País (ATP) – Nível B
a) Ter participado de projetos de pesquisa ou extensão;
b) Coeficiente de rendimento avaliado pelo histórico escolar;
c) Ter conhecimento e/ou prática no uso do pacote office (word, excel e power point).
4 INSCRIÇÕES
4.1. O período de inscrição será: 02/03/2020 à 15/03/2020
4.2. A inscrição deverá ser realizada através do link: https://forms.gle/wm1QmL2E8xhxV6wL9.
Além disso, o candidato deve enviar o Currículo Lattes em formato pdf e comprovantes do
Currículo Lattes, para o e-mail: ecoasusto@gmail.com. Para bolsistas de graduação (ATP – Nível
B) também deve ser enviado o histórico escolar e comprovante de matrícula atual (semestre 20201).
5 SELEÇÃO
5.1. Será realizada pré-seleção dos candidatos por meio da análise do Currículo Lattes e
documentos enviados, conforme Anexo 1 e 2.
5.2. Os 8 (oito) primeiros candidatos pré-selecionados serão chamados por e-mail para entrevista.
Horários e local de entrevista serão divulgados na página do Curso de Nutrição
3

https://ww2.uft.edu.br/nutricao. A banca examinadora será composta por: Prof.ª Sônia Lopes
Pinto, Prof.ª Eloise Schott e Prof.ª Kellen Cristine Silva.
6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados na página do Curso de Nutrição
https://ww2.uft.edu.br/nutricao. Todos os candidatos serão informados por e-mail sobre o
resultado da seleção.
7 CRONOGRAMA
a) Divulgação do
edital
na página
(https://ww2.uft.edu.br/nutricao): 02/03/2020

eletrônica

do

Curso

de

Nutrição

b) Recebimento de inscrições: de 02/03/2020 a 15/03/2020
c) Divulgação do resultado preliminar com os candidatos selecionados para a entrevista (horário e
local): até 20/03/2020
d) Entrevista: 23/03/2020
e) Divulgação do resultado final da seleção: até 25/03/2020
f) Início das atividades: 01/04/2020
g) Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: ecoasusto@gmail.com.

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
Anexo I – Quadro de Julgamento da prova de títulos - Extensão no País (EXP) – Nível B
Anexo II – Quadro de Julgamento da prova de títulos – Apoio técnico em extensão no País (ATP)
– Nível B
8.2 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão do Projeto ECOA/SUS-TO.
8.3 Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ecoasusto@gmail.br.
Palmas, 28 de fevereiro de 2020

SÔNIA LOPES PINTO
Professora do Curso de Nutrição
Coordenadora do Projeto ECOA/SUS-TO
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Anexo I – Quadro de Julgamento da prova de títulos - Extensão no País (EXP) – Nível B

Itens Classificatórios
A- Experiência profissional dentro do SUS
Atividade profissional como nutricionista no
SUS por mais de 1 ano
Atividade profissional como nutricionista no
SUS menos de 1 ano
Atividade profissional como nutricionista no
SUS menos de 6 meses
Total

Valor
40,0

Atribuída

B- Titulação acadêmica
Diploma de doutorado
Diploma de mestrado
Diploma de especialização lato sensu ou
residência
Total

Valor
20,0
10,0
10,0

Atribuída

C- Experiência em curso de formação
Responsável pela execução de curso de
formação com mais de 60h
Responsável pela execução de curso de
formação entre 30 e 60h
Responsável pela execução de curso de
formação com menos de 30h
Total
Total geral (A+B+C)

Valor
40,0

Atribuída

20,0
10,0

20,0
10,0
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Anexo II - Apoio Técnico em Extensão no País (ATP) – Nível B

Itens Classificatórios
A- Participação em projetos (pesquisa ou
extensão)
Iniciação científica (PIBIC ou PIVIC)
Bolsitas extensão (PIBEX)
Participação em projeto de pesquisa como
voluntário
Participação em projeto de extensão como
voluntário
Total

Valor

Atribuída

B- Análise do histórico escolar
Coeficiente de rendimento acima de 9
Coeficiente de rendimento entre 8-9
Coeficiente de rendimento entre 7-8
Total

Valor
30,0
20,0
10,0

Atribuída

C- Experiência com Pacote Office
Possui curso no pacote office (word, excel e
power point)
Possui somente em Word
Possui somente em Excel
Possui somente em Power Point
Total
Total geral (A+B+C)

Valor
30,0

Atribuída

40,0
40,0
20,0
20,0

10,0
10,0
10,0
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