
UnB/CEAM/NESTRA/OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE. 

PROCESSO SIMPLIFICADO No 1 PARA SELEÇÃO DE MEDIADORES/TUTORES, CADASTRO RESERVA, 

PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE ENVOLVIDOS COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FOCO NA POPULAÇÃO 

NEGRA – Saúde Pop Rua. 

 

O Núcleo de Estudos Estratégicos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares e o 

Observatório da Juventude (NESTRA/CEAM), da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com o 

Ministério da Saúde, torna pública a abertura do processo seletivo simplificado da equipe (cadastro 

reserva) de mediadores/tutores  para o curso de aperfeiçoamento, para atuar no Projeto Saúde Pop 

Rua, na modalidade à distância, no âmbito do Distrito Federal. 

 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 Será admitida a inscrição somente via internet. A inscrição deverá será efetuada no site do 

Projeto www.projetosaudepoprua.org, no período de 27 de agosto a 13 de setembro de 2019, 

observado o horário oficial de Brasília/DF.  

1.2 No momento da inscrição o (a) candidato (a) deverá preencher o formulário eletrônico de 

inscrição e anexar, em campos específicos, os documentos exigidos em caráter obrigatório. 

1.3 Os dados informados no formulário de inscrição são de responsabilidade exclusiva do(a) 

candidato(a). 

1.4 Ao enviar os documentos para a inscrição, o (a) candidato(a) declara serem autênticos e 

verdadeiros, ciente das responsabilidades legais. 

1.5 Os documentos obrigatórios devem ser digitalizados em formato PDF. 

1.6 Serão aceitos, apenas, documentos no formato PDF com no máximo 10MB. 

1.7  A inscrição só está assegurada após a sua homologação. A homologação das inscrições ocorrerá 

apenas nos casos em que a documentação entregue estiver de acordo com as regras da presente 

seleção. 

 

2. DAS DISPOSICÕES PRELIMINARES 

2.1 Cargo: Mediador/tutor. 

2.2 Natureza da Contratação: Formação de cadastro reserva.   

2.3 Período de Contratação: As contratações serão realizadas, por módulo, conforme necessidade do 

Projeto. Cada módulo tem duração de 45 dias. 

2.4 Remuneração: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais bruto). O pagamento será realizado após 

serviço prestado. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

3.1 Profissional com nível superior completo, preferencialmente nas áreas de saúde, assistência 

social e educação. 

3.2 Experiência em mediação/tutoria em educação à distância e em utilização de ambientes virtuais 

de aprendizagem – Plataforma Moodle. 

3.3 Desejável ter conhecimento sobre a temática e/ou ter atuado em projetos vinculados à 

população em situação de rua e à população negra. 

http://www.projetosaudepoprua.org/


3.4 Comprovar vínculo com a UnB (aluno(a), professor(a) ou servidor(a) FUB). 

3.5 Residir em Brasília.  

 

4. PROCESSO SELETIVO 

Será atribuída pontuação para cada critério selecionando:  

4.1 Nível superior completo nas áreas de saúde, assistência social e educação – 5 pontos. 

4.2 Nível superior completo em outras áreas – 3 pontos. 

4.3  Experiência em mediação/tutoria em educação à distância e em utilização de ambientes virtuais 

de aprendizagem – 1 ponto. 

4.4 Conhecimento sobre a temática e/ou ter atuado em projetos vinculados à população em 

situação de rua e à população negra – 1 ponto. 

 

5.  DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser, obrigatoriamente, carregados na página de 

inscrição, anexados nos campos destinados a cada um, de acordo com a seguinte ordem: 

• RG; 

• CPF; 

• Título de Eleitor; 

• Certidão Negativa emitida pelo site TSE, nos últimos 30 dias; 

• Certificado de reservista; 

• Comprovante de escolaridade; 

• Curriculum Vitae (preferencialmente Currículo Lattes). 

 

5.1 Todos os documentos deverão ser submetidos em formato PDF, anexados nos campos 

destinados a cada um, sob pena de eliminação da seleção. 
  

6. CLÁUSULA DE RESERVA 

6.1 A Coordenação do Projeto Saúde Pop Rua, se reserva o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas na presente Seleção.  
 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1 As datas listadas abaixo estão sujeitas a alteração, sendo de inteira responsabilidade do (a) 

candidato (a) acompanhar os eventos deste processo seletivo por meio do link disponibilizado no 

site www.projetosaudepoprua.org  e/ou na página do CEAM: http://www.ceam.unb.br. 

 

• Publicação da Seleção: 22 de agosto de 2019. 

• Início do período de inscrições:  27 de agosto de 2019. 

• Prazo limite para as inscrições:  13 de setembro de 2019.  

• Homologação das inscrições: 18 de setembro de 2019. 

• Resultado final: 25 de setembro de 2019. 

http://www.projetosaudepoprua.org/
http://www.ceam.unb.br/
http://www.ceam.unb.br/


7.2 Os selecionados para formarem o cadastro reserva, de acordo com o resultado final publicado, 

serão chamados, em local e data a serem informados via e-mail, para participarem de capacitação,  

conforme necessidade do Projeto.  

7.2.1 Observação: Cada candidado deverá se certificar se seu e-mail está atualizado no Currículo 

anexado à lista de documentos. 

  

8.  ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

8.1 Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Seleção somente serão 

obtidos por intermédio do e-mail: selecaopoprua@gmail.com. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


