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Edital de Processo Seletivo Simplificado para Entrevistadores 

 
A Coordenação da Pesquisa “Análise do efeito do programa nacional de pagamento 

por performance (PMAQ) nas desigualdades do financiamento e nos desfechos da atenção 

básica no Brasil” (Unpacking the effect of the national pay for performance scheme (PMAQ) 

on inequalities in the financing and delivery of primary care in Brazil), financiada pela 

Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ), através do Edital 

CONFAP/FUNDO NEWTON/MRC Health Systems Research Networks, torna públicas as 

inscrições e estabelece normas relativas à realização do processo seletivo simplificado de 

entrevistadores para atuarem, sem vínculo empregatício, na pesquisa de acordo com os 

planos de trabalho a ser apresentado neste edital. A comissão de seleção responsável 

pelas etapas descritas neste edital será composta pelos Professores Doutores Juliana 

Sampaio e Luciano Bezerra Gomes. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 26/08/2019 a 28/08/2019, conforme os 

procedimentos descritos no edital: 

1.1 - As inscrições se iniciarão as 08 horas do dia 26 de agosto de 2019 e terminarão às 

16 horas do dia 28 de agosto de 2019; 

1.2 - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do preenchimento do 

formulário online: https://forms.gle/SQ5vBaG3aPvvtRXs8 

1.3 -  O candidato deverá colocar o link do currículo lattes atualizado no local previsto da 

plataforma (as comprovações de experiência serão solicitadas na entrevista); 

1.4 - A ausência do link ativo do currículo lattes acarretará na não homologação da inscrição; 

1.5 -  C a s o s  o m i s s o s  s e r ã o  d e c i d i d o s  p e l a  c o m i s s ã o  d e  s e l e ç ã o .



2. DA REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Os entrevistadores perceberão pagamento no valor bruto de R$ 1.500,00 (Hum Mil e 

Quinhentos Reais) por mês, ao longo dos meses de setembro e outubro de 2019, 

condicionado ao cumprimento das atividades e entrega dos produtos abaixo descritos: 

Atividades:  

- Participar de treinamento para o campo, com estudos sobre a pesquisa, os roteiros 

de entrevistas e o manejo da técnica “rodas de conversas”;  

- Participar do planejamento do campo;  

- Contatar os gestores municipais de 06 municípios (distribuídos nas quarto 

macrorregiões de saúde da Paraíba) 

- Pactuar datas, locais e participantes para a realização da coleta de dados da 

pesquisa; 

- Realizar, em cada um dos 06 municípios, conforme pactuação prévia: 1 entrevista 

(semiestruturada) com o gestor da saúde; 1 entrevista (semiestruturada) com um 

conselheiro municipal de saúde (representante do segmento usuários); 2 rodas de 

conversas com os trabalhadores de saúde de 2 equipes de saúde da família que 

participaram do 3º ciclo do PMAQ; 

- Elaborar diário de campo de todo o trabalho de campo, conforme modelo 

predeterminado pela coordenação da pesquisa; 

- Transcrever todos os áudios das entrevistas e rodas de conversas realizadas. 

 

Produtos:  

- Planejamento do campo, com definição de datas, locais e entrevistados; 

- Realização das entrevistas (12) e rodas de conversas com as equipes de saúde 

da família (24); 

- Entrega dos diários de campo em formato escrito; 

- Entrega das gravações com os registros em áudio das entrevistas e rodas de 

conversas; 

- Entrega dos textos com as transcrições dos áudios das entrevistas e rodas de 

conversas. 

 



Serão ofertadas 04 vagas de entrevistadores, que trabalharão em duplas.  

Os entrevistadores necessitarão viajar aos municípios para o trabalho de campo. 

Além da remuneração, a pesquisa fornecerá transporte e diárias para cobrir as despesas 

decorrentes das viagens. 

 
DO PERFIL DOS CANDIDATOS 
 
 Os candidatos aptos a se candidataram ao presente processo seletivo, precisam 

preencher os seguintes pré-requisitos: 

 

a) Ser brasileiro nato; 

b)  Ter disponibilidade de 40 horas semanais durante o período de 09 de setembro a 08 de 

novembro de 2019 para a pesquisa;  

c)  Ter disponibilidade para viajar, inclusive nos finais de semana; 

d)  Ter experiência como supervisor de campo ou entrevistador da Avaliação Externa do 

PMAQ; 

e)  Ter nível superior completo na área da saúde; 
 

f)  Possuir carteira de habilitação válida para a categoria B para eventual necessidade de 
condução de automóvel durante o deslocamento para os municípios em que ocorrerá a 
pesquisa. 

 
 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRONOGRAMA  

 
A seleção será feita por entrevista e análise de currículo. Após o período de inscrições, serão 
divulgadas os candidatos homologados e o horário e local das entrevistas no site do Centro de 
Ciências Médicas (www.ccm.ufpb.br), e as etapas seguirão o cronograma abaixo: 
 

Cronograma do Processo Seletivo 
 

Data Atividade 

26 de agosto/2019 abertura do edital 

26 a 28 de agosto/2019 (até 16 hs) Inscrições online 

28 de agosto/2019, 18:00 horas Homologação de inscrições 

29 de agosto/2019 Prazo para recursos a homologação de inscrições 

30 de agosto/2019 
Divulgação da lista final de inscrições 

homologadas e horário e local das entrevistas 

02 de setembro/2019 Entrevistas 

02 de setembro/2019 Divulgação do Resultado parcial 

03 de setembro/2019 Prazos para recursos ao resultado final 

05 de setembro/2019 Divulgação do Resultado Final 

 
 

http://www.ccm.ufpb.br/


3.1 ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

A análise de currículo será realizada avaliando a experiência prévia em Avaliação 

Externa do PMAQ, em Gestão ou Atenção da Atenção Básica, bem como a produção 

acadêmica na área da pesquisa. Os candidatos deverão apresentar os documentos de 

comprovação sinalizados no currículo durante a entrevista. 

A pontuação dos currículos obedecerá ao barema a seguir. 

Aspectos a serem pontuados Pontuação 

unitária 

Pontuação 

Máxima 

Experiência prévia como supervisor de campo da Avaliação 

Externa do PMAQ na Paraíba (por ciclo do PMAQ) 

10 30 

Experiência prévia como entrevistador da Avaliação Externa do 

PMAQ na Paraíba (por ciclo do PMAQ) 

08 

Experiência prévia como supervisor de campo da Avaliação 

Externa do PMAQ em outro estado (por ciclo do PMAQ) 

07 21 

Experiência prévia como entrevistador da Avaliação Externa do 

PMAQ em outro estado (por ciclo do PMAQ) 

06 

Experiência prévia como Gestor da Atenção Básica (por ano, nos 

últimos 08 anos) 

03 24 

Experiência prévia como Trabalhador da Atenção Básica (por ano, 

nos últimos 08 anos) 

1,5 

Doutorado na área da saúde 10 10 

Mestrado na área da saúde 08 

Especialização na área da Atenção Básica 06 

Publicação (artigos em revistas indexadas, capítulos de livro com 

ISBN, resumos em anais de congressos) na área da Atenção 

Básica ou sobre PMAQ 

Artigo 05 

Capitulo 03 

Resumo 02 

15 

 Pontuação máxima   100 

 

 



ENTREVISTAS 

As entrevistas serão realizadas avaliando a experiência sinalizada no currículo e no 

formulário de inscrição, bem como a disponibilidade do candidato para a pesquisa. O 

candidato deverá levar um documento de identificação com foto, bem como os 

comprovantes do currículo que pontuam no barema apresentado na seção anterior. A 

ausência na entrevista acarretará em eliminação do processo de seleção. 

Os critérios utilizados na consolidação das etapas do processo de seleção deverão 

considerar os critérios de ponderação da nota final seguintes:  

Currículo - Peso 2; Entrevista – Peso 3. 

 
 

4. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

O resultado da seleção será divulgado na página do Centro de Ciências Médicas da 

Universidade Federal da Paraíba (www.ccm.ufpb.br) no dia 05 de setembro de 2019. 

Serão aprovados e classificados 4 candidatos. Os demais aprovados na lista de 

aprovação serão suplentes e poderão ser chamados a compor a pesquisa em caso de 

desistência de algum candidato classificado, de desligamento por descumprimento das 

atividades previstas no plano de trabalho, ou necessidade e viabilidade de ampliação dos 

entrevistadores. 

Após finalizado o processo de seleção simplificada, os candidatos aprovados serão 

chamados para uma reunião para assinar o termo de compromisso e pactuar o início das 

atividades da pesquisa. 

 
Casos omissos a este edital serão resolvidos pela comissão de seleção. 

 
 

 
26 de agosto de 2019 

 
 

Luciano Bezerra Gomes 

Coordenador da Pesquisa  

http://www.ccm.ufpb.br/

