
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTA DE COMUNICAÇÃO  
PROJETO “DIÁLOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SUAPE” 
Tema: Homens, saúde, sexualidade e violência a partir do enfoque de 
gênero 
 
O Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (GEMA/UFPE) torna pública a realização 
do processo seletivo visando o preenchimento imediato de 1 vaga em projeto de pesquisa-
extensão, para estudantes de graduação dos cursos vinculados à área de comunicação da UFPE, 
para atuar em ação voltada aos homens no contexto do projeto "Diálogos para o 
Desenvolvimento Social de Suape" (resumo em anexo I), em conformidade com as condições 
estabelecidas neste edital. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1. O processo seletivo para contratação do/a bolsista/a será regido por este edital e 
executado pela equipe do projeto "Diálogos para o desenvolvimento social de Suape". 
 
1.2. As inscrições serão realizadas por exclusivamente por e-mail, até o dia 09 de abril de 
2012; 
 
1.3. Para a inscrição o/a candidato/a deverá enviar para o email gemaufpe@gmail.com a 
seguinte documentação: 

a) Carta de intenção explicitando o interesse em participar do projeto; 
b) Curriculum vitae; 
c) Histórico escolar (em PDF). 
d) calendário pessoal de disciplinas do primeiro semestre de 2012, seguindo modelo: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Manhã      
Tarde      

 
 
1.4. O processo seletivo compreende: 
 

A) primeira fase, de peso 5, eliminatória e/ou classificatória, composta da análise dos 
documentos apresentados no ato da inscrição (currículo, histórico escolar, carta de 
intenção e calendário semanal); segunda fase, de peso 5, eliminatória e/ou 
classificatória, composta de entrevista individual; 
 
B) o/as candidato/as selecionado/as serão os/as 2 que obtiverem os melhores 
desempenhos no processo, entre todos/as os/as participantes da seleção, de acordo 
com os conhecimentos e habilidades exigidas para aprovação da referida atividade. 

 
1.5. O prazo de validade do processo seletivo simplificado esgotar-se-á após 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir da data de publicação da homologação do resultado final. 
 
 
2. DA VAGA DE ESTAGIÁRIO/A: 
 
2.1. Atividades a serem desempenhadas: apoio em produtos e processos de comunicação 
relacionados a atividades de pesquisa e intervenção social do Gema/UFPE. 
 
2.1.1. Habilidades: participar das atividades, acompanhando o processo de produção de 
ferramentas de divulgação e de instrumentalização das oficinas; analisar e interpretar dados 
oriundos de pesquisas sociais e epidemiológicas; sintetizar idéias, relacionar informações e 
redigir relatórios, textos científicos e de divulgação; facilitar eventualmente oficinas; 
participar da realização de atividades de sensibilização e/ou mobilização coletiva em direitos 
humanos e direitos sexuais e reprodutivos em comunidades. 



 
2.1.2. Requisitos básicos: estar regularmente matriculado em cursos de graduação em curso 
vinculado à área de comunicação; estar cursando período igual ou superior ao segundo 
semestre letivo de curso em 2012.1; demonstrar comprometimento e disponibilidade 
condizentes com as requisições do projeto, além de uma boa capacidade de comunicação e 
iniciativa; disponibilidade para deslocamentos eventual para Cabo de Santo Agostinho e 
Ipojuca, onde as atividades serão realizadas; afinidade com as perspectiva teórica feminista de 
gênero sobre direitos sexuais e reprodutivos. 
 
2.2. Remuneração: bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 
2.3. Jornada de estágio: 20 horas semanais, por um período mínimo de dois meses, podendo o 
contrato de estagio ser renovado por até 24 meses. 
 
 
3. DOS CRITÉRIOS DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
 
3.1. Primeira etapa, de caráter eliminatório e/ou classificatório - análise de currículo, 
histórico escolar e carta de intenção: 
 
3.1.1. Nesta etapa os currículos, históricos escolares e cartas de intenção recebidos dentro do 
prazo divulgado em anúncio são analisados e selecionados de acordo com os requisitos exigidos. 
 
3.1.2. Seguem para a próxima etapa (entrevista) os candidatos cujos currículos, cartas de 
intenção e históricos escolares, em conjunto, obtenham nota igual ou superior a 6 (seis). 
 
3.2. Segunda etapa, de caráter eliminatório e/ou classificatório - entrevista individual: 
 
3.2.1. Os/as candidatos/as selecionados/as serão submetidos/as à entrevista individual, com 
intuito de levantamento dos seus interesses e experiência, comprometimento, capacidade de 
comunicação, iniciativa e disponibilidade para o trabalho a ser realizado. Também será 
averiguado o conhecimento mínimo sobre a perspectiva teórica feminista no enfrentamento de 
temas relacionados aos Direitos Sexuais e Reprodutivos, na interface com promoção à saúde e 
combate à violência sexual e de gênero. 
 
3.2.2. Serão eliminados/as os/as candidatos/as obtiverem nota inferior a 6 (seis). 
 
3.2.3. Para a classificação final, será considerada a média ponderada das notas obtidas pelos 
candidatos nas duas etapas do processo. 
 
4. DOS CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO PARA AS DUAS ETAPAS 
 
4.1. Experiência prévia com as atividades e temáticas do projeto: 

a) participações anteriores em projetos de pesquisa ou extensão afins ao projeto; 
b) realização de estágios em campos de atuação profissional afins ao projeto; 
c) participação em cursos e/ou capacitações em temáticas tratadas pelo projeto. 

 
4.2. Desempenho acadêmico: 

a) desempenho nas disciplinas diretamente relacionadas ao projeto; 
c) desempenho global. 

 
4.3. Competências: 

a) interesse para o trabalho; 
b) comprometimento; 
d) capacidade de comunicação; 
c) iniciativa/liderança. 

 



4.4. Conhecimentos: 
a) métodos e técnicas em Comunicação social. 
b) fundamentos básicos da perspectiva teórica feminista no enfrentamento de temas 
relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos; 
 

 
 
5. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE DATA INICIAL DATA FINAL 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
INSCRIÇÃO (ENTREGA DOS DOCUMENTOS) 

01/04/2012 09/04/2012 

1ª ETAPA: ANÁLISE DE DOCUMENTOS 09/04/2012 10/04/2012 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1º ETAPA E CRONOGRAMA DE 
ENTREVISTAS DA 2ª ETAPA 

11/04/2012 11/04/2012 

2ª ETAPA: ENTREVISTA 12/04/2012 13/04/2012 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 16/04/2012 - 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO 

17/04/2012 17/04/2012 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES E INSTRUÇÕES FINAIS 
 
6.1. É de responsabilidade do/a candidato/a, acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados feitos pela comissão responsável pelo processo seletivo, que ficarão no 
site www.gemaufpe.wordpress.com 
 
6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe do projeto Diálogos; 
 
 
RECIFE, 01 de abril de 2012 
 
 
Prof. Dr. Benedito Medrado  
Coordenação do Projeto 
 
 



ANEXO I 
 
 
RESUMO GERAL DO PROJETO 
 
 
Objetivos: o projeto busca contribuir para o desenvolvimento e inovação em tecnologias de 
intervenção social através da implementação e analise da eficácia e da efetividade de um 
programa de promoção à saúde, calcado no preconizado pela política de saúde do estado 
brasileiro, e que tem como meta reduzir os índices relacionados a problemas de saúde e 
violência (gravidez na adolescência, DST e HIV/AIDS, uso abusivo de álcool e outras drogas, 
violência sexual e de gênero) na sub-região de Suape - PE. Contexto e 
problemática: constituído enquanto uma pesquisa-intervenção, o projeto se configura para 
responder a uma demanda da Refinaria Abreu e Lima (Petrobras) que em 2009 apresentou à 
UFPE um diagnóstico apontado possíveis perturbações nas condições de saúde da população dos 
municípios, relacionadas à chegada na região de milhares de trabalhadores atraídos pelos novos 
postos de trabalho na construção civil. Com base nos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a UFPE elabora o programa diálogos que se organiza em um conjunto ações de 
mobilização das esferas públicas, privadas e comunitárias, voltadas para os diferentes atores 
que, direta ou indiretamente, participam na configuração dos agravos que se quer eliminar 
e/ou prevenir. A elaboração e implementação do programa pela universidade oferece a 
oportunidade para refletir sobre as possibilidades de se atuar na promoção da saúde, desde os 
princípios do SUS, de forma sinérgica e integrando os diferentes setores da sociedade 
(empresas, trabalhadores da construção civil e população em geral) e do estado (gestão e 
profissionais dos serviços). Fundamentação teórico-metodológica: a pesquisa fundamenta-se 
teoricamente numa perspectiva que concebe a produção social dos processos de saúde e 
doença como condicionadas por aspectos pessoais, culturais e estruturais que, em sinergia, 
constituem contextos de vulnerabilidade aos diferentes agravos. o estudo analisará o programa 
diálogos em duas frentes: 1) qualidade formal, mensurando o êxito técnico no alcance de 
indicadores previamente estabelecidos; 2) qualidade processual, realizando uma análise 
compreensiva de sua efetividade enquanto uma ação de promoção da saúde. Resultados 
esperados: o projeto contribuirá para inovação de tecnologias sociais na promoção da saúde e 
cidadania através da: 1) elaboração de recomendações para orientar processos interventivos 
em promoção à saúde no nível populacional; 2) criação de um protocolo que oriente o 
desenvolvimento de processos promotores de saúde e responsabilidade social entre 
trabalhadores da construção civil. 
 
Descritores: promoção à saúde; integralidade; intersetorialidade; pesquisa-intervenção; 
desenvolvimento social; inovação tecnológica em medicina preventiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II – Plano de Atividades 
 
 
O plano de trabalho com os homens está organizado em dois eixos: 1) levantamento de 
informações e 2) ação comunitária em escala progressiva. 
 
O levantamento de informações se configura em três ações: 

a)  Grupos focais com trabalhadores e assistentes sociais: Articulação e levantamento 
de dados junto às empresas terceirizadas (grupos focais com os trabalhadores e 
entrevistas com Assistentes Sociais) para ambiência e informações para mais bem 
adequar o trabalho de intervenção. Estes ocorrerão em cinco ondas ao longo do 
processo. Em cada onda, serão formados dois grupos de 10 pessoas, um com as 
Assistentes Sociais e outro com os Trabalhadores, num total de 100 pessoas. Todos 
serão esclarecidos sobre a pesquisa e, se concordarem com a participação 
voluntária, assinarão o TCLE (Anexo A.7). 

b)  Questionários com trabalhadores: Aplicação de questionário com 5% da população-
foco em duas ondas de coleta de dados, num total de 2.000 trabalhadores para 
levantamento de informações sobre seus conhecimentos e práticas em temas 
relacionados à saúde e sexualidade (Anexo B.2). Essas informações serão úteis para 
adequar o componente de mobilização social e de formação de trabalhadores 
multiplicadores em saúde e prevenção das violências. Além disso, essas informações 
serão bons recursos para a elaboração materiais de educativos e de comunicação. 
Os participantes desta atividade serão esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa e 
assinaram TCLE (Anexo A.2). O critério para participar desta atividade é trabalhar 
em Cabo ou Ipojuca com empregado da construção civil em uma das empresas 
atuantes em Suape. 

c)  Divulgação: junto aos meios de comunicação de massa, a partir de uma coletiva de 
imprensa, gerando impacto positivo para a divulgação das ações do projeto; 

 
A ação comunitária em escala progressiva se organiza em torno do tema da “saúde do 
homem” tendo como por base os princípios que orientam a campanha “Machismo não combina 
com saúde!”, a partir da qual pretende-se abordar os temas da saúde, sexuialidade, prevenção 
de IST/Aids, paternidade e violência de gênero entre os homens e/ou contra as mulheres. Essa 
ação se organiza da seguinte forma: 

a. Formação de Grupo articulador formado por cerca de 24 trabalhadores que 
atuarão como multiplicadores que complementarão as campanhas e oficinas de 
sensibilização junto aos trabalhadores das empresas terceirizadas; 

b. Oficinas para a formação de pares multiplicadores envolvendo cerca de 240 
homens de modo que eles possam ser mobilizados e instrumentalizados para a 
atuação nos temas da promoção à saúde, prevenção da violência e do uso abusivo 
de álcool e outras drogas com empregados das terceirizada; 

c. Palestras e conferências para cerca de 4.000 trabalhadores sobre saúde dos 
homens e violência de gênero para os homens das terceirizadas, a partir de ação 
articulada com o Setor de Serviço Social das empresas, em momentos de Dilágos 
Diários sobre Segurança (DDS), uma prática já comum nessas empresas. 

d. Sensibilização de 20.000 trabalhadores a partir de ações (distribuição de material 
alusivo à campanha, veiculação de vídeos, programas de rádio etc.) em locais 
estratégicos que concentram maior número de homens, seja nos alojamentos, na 
obra ou em outros espaços das comunidades, por exemplo, bares, campos de 
futebol, feiras etc. 

 

 


