Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CHAMAMENTO IPADS Nº 1 PARA
SELEÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E CRONOGRAMA

O Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social - IPADS comunica aos interessados
que a redação do item 8 CRONOGRAMA do EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 1 para SELEÇÃO DE
PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO, publicado no dia 26/03/2021, passa a constar
da seguinte forma:

1. DO OBJETIVO
Contratação temporária de pesquisador para analisar o impacto de programas de impacto social,
através do uso de métodos e instrumentos qualitativos e quantitativos.

2. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
O objeto deste edital são dois projetos técnicos na área de saúde realizados pelo IPADS:


Projeto Hub Covid

O projeto tem como objetivo a integração, produção e disseminação de conhecimento no contexto
do SARS- CoV-2, visa atingir os 5.570 municípios brasileiros, com capacidade de proporcionar
informação para gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde brasileiro.
Ao fim do programa espera-se qualificar a gestão de 1500 municípios através do engajamento de
profissionais, promovendo um melhor controle da pandemia e a redução da incidência de casos.


Projeto Planejamento, Implementação e Avaliação de Linha de Cuidado em Depressão

O projeto tem como objetivo construir a “Linha de Cuidado de depressão” nas dimensões clínica e
de gestão em dois municípios do Estado de São Paulo.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1 O processo de seleção compreenderá 3 (três) etapas distintas, a saber:
Análise do CV e carta enviada por e-mail, entrevista e análise de documentação.
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a)

A Primeira Etapa de seleção será a análise dos dados do candidato enviados por e-mail,

submetido à chamada.
b)

A Segunda Etapa de seleção será composta de entrevista individual.

c)

A Terceira Etapa de seleção será a análise da documentação apresentada após a sua

classificação na Segunda Etapa.
3.2. Todas as etapas são eliminatórias, sendo a primeira e a segunda também classificatórias.
3.3. Os candidatos serão avaliados e classificados segundo a adequação com os requisitos
essenciais e desejáveis para as respectivas vagas e conforme os critérios de seleção e
entrevista apresentados nos itens 4 e 9 deste Edital.

4. DOS REQUISITOS E PERFIL DESEJÁVEIS
4.1. São requisitos essenciais aos candidatos:
a)

Ter diploma de graduação;

b)

Formação e ou experiência comprovada na área de pesquisa e avaliação de Projeto;

c)

Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes;

d)

Conhecimento em Informática;

e)

Capacidade de diálogo e de comunicação;

f)

Capacidade de trabalhar em equipe;

g)

Possuir empresa

5. DO VALOR E CARGA HORÁRIA
5.1 Início em maio de 2021 e finalização em dezembro de 2021.
5.2 O valor do contrato será de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) pagas em parcelas mensais de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5.3. Os pagamentos das parcelas mensais serão realizados após validação de relatório técnico
elaborado pelo contratado.
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6. DAS ATRIBUIÇÕES
a)

Definir, apresentar, validar e monitorar os indicadores de avaliação a serem utilizados.

b)

Realizar entrevistas com participantes do projeto

c)

Participar das reuniões de equipe

d)

Guardar sigilo das informações;

e)

Realizar verificação, ao final do preenchimento, se o formulário está adequadamente

preenchido;
f)

Manter em segurança os formulários corretamente preenchidos;

g)

Comunicar ao coordenador, qualquer problema encontrado na realização do trabalho;

h)

Realizar relatório técnico mensal.

7. DAS INSCRIÇÕES
Os candidatos interessados deverão encaminhar e-mail para projetohubcovid@ipads.org.br com
título SELEÇÃO DE PROFISSIONAL DE AVALIAÇÃO contendo:
a)

Cópia do CV

b)

Carta de até 1 lauda resumindo sua experiência na área de avaliação

8. CRONOGRAMA
Período de inscrições: 29/03 a 15/04/2021.
Análise de currículos: 16/04 a 19/04/2021.
Divulgação convocados para entrevista: 20/04/2021.
Entrevistas: 21/04 a 23/04/2021
Resultado Final: 26/04/2021
Envio da documentação: 27 e 28/04/2021.

Campinas, 06 de abril de 2021.
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