
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESQUISADORES DE CAMPO 
 

PROJETO MODELO DE GESTÃO PARA O MUNICÍPIO DE NITERÓI: A 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUE QUEREMOS. 

 
A Coordenação do Projeto torna público o edital de seleção de pesquisadores de 

campo. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Esta chamada destina-se à seleção de Farmacêuticos participantes do Programa de 
Residência em Farmácia Hospitalar da Universidade Federal Fluminense, para auxiliar 
nas pesquisas de campo no município de Niterói no âmbito do projeto intitulado “Modelo 
de gestão para o município de Niterói: A Assistência Farmacêutica Que Queremos”. Este 
projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados – parceria da 
prefeitura de Niterói, Universidade Federal Fluminense (UFF) e Fundação Euclides da 
Cunha (FEC). A proposta tem como objetivo a realização de diagnóstico da Assistência 
Farmacêutica no município de Niterói, nos níveis de estrutura, processo e resultados, e 
propor um modelo de gestão. 

 
2. VAGAS 

 
2.1. TOTAL DE VAGAS 

 
São ofertadas cinco (05) vagas, todas direcionadas aos profissionais farmacêuticos que 
atuam como residentes em Farmácia Hospitalar na UFF.  
 
Após o fim das inscrições, 10 candidatos serão selecionados pela comissão avaliadora por 
meio da análise de relato exigida no formulário de inscrição. Os interessados aprovados, 
mas não classificados nas cinco primeiras posições comporão um cadastro de reserva.  

 
2.2. DURAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 
O treinamento da equipe para atuação na pesquisa de campo exigirá do participante a 
dedicação de 2 dias inteiros, marcados para os dias 3 e 4 de outubro de 2022. A 
participação no treinamento é fundamental, pois serão apresentados os instrumentos de 
avaliação da pesquisa e demais informações relevantes para o campo. 
Para a pesquisa de campo, será necessária a dedicação de cerca de 6 horas diárias por duas 
semanas seguidas, preferencialmente turno da manhã. A pesquisa de campo será realizada 
de 13 a 27 de outubro de 2022. 

  
3. AJUDA DE CUSTO 

 
Aos participantes selecionados, poderá ser concedido auxílio financeiro, cujo valor ainda 
será estipulado, que servirá como ajuda de custo para gastos com locomoção e 
alimentação durante as atividades relacionadas à pesquisa de campo. 

 
4. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
4.1. Para concorrer à vaga, o candidato(a) deve estar matriculado no Programa de 
Residência em Farmácia Hospitalar da UFF e apresentar os seguintes requisitos: 

 
Requisitos Obrigatórios: 
 



- Disponibilidade para participar dos dias de treinamento e das duas semanas 
de pesquisa de campo. 

 
Requisitos Desejáveis: 

 
- Habilidade de lidar com o público. 

 
  

5. INSCRIÇÕES 
 
5.1. Período de inscrição: 06/09 a 16/09/2022 às 23:59h. 

 
5.2. As inscrições serão realizadas através do preenchimento do formulário eletrônico no 

link a seguir (clique aqui). O formulário solicitará o envio dos seguintes documentos 
em anexo (PDF): 

 
- Cartão de Vacinação contra COVID-19; 
 
- Currículo LATTES; 
 
- Breve relato (10 linhas) da motivação para participar da pesquisa em questão. 

 
5.3. As inscrições realizadas fora do prazo estabelecido e/ou com documentação 
incompleta não serão aceitas. 

 
6. PROCESSO SELETIVO 

 
6.1. O processo seletivo será realizado pela equipe do projeto e contará com uma única 
etapa (análise de relato). 
 
6.2. Ao final da pesquisa, os candidatos que efetivamente participarem da pesquisa de 
campo receberão o certificado de participação. 
 

 
7. RESULTADO 

 
O resultado do processo seletivo será enviado por e-mail aos candidatos para o 
endereço fornecido no formulário no momento da inscrição. 

 
 
8. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

 
8.1. Os candidatos serão convocados de acordo com a ordem de classificação. 

 
8.2. A celebração do Termo de Compromisso será realizada no treinamento, que ocorrerá 

nos dias 03 e 04 de outubro de 2022. 
 
9. CRONOGRAMA 

 
Período de inscrição: 06/09 a 16/09/2022 às 23:59h. 
Análise das documentações e relatos: 19/09 a 22/09/2022. 
Resultado final: 23/09/2022. 
 

 


