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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE PESQUISAS EPIDEMIOLÓGICAS DA 

ITPAC-PORTO 

 

A Coordenação do Curso de Medicina e a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,  juntamente com 

o Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas da ITPAC Porto Nacional, denominado GRUPE/PORTO, tornam pública 

a abertura de vagas para acadêmicos e/ou profissionais interessados em realizar pesquisa, de caráter não remunerado, para 

formação do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas – NUPE/PORTO, sob a coordenação do Prof. Dr. Francisco Winter dos 

Santos Figueiredo, do Prof. Raimundo Célio Pedreira e da Profa. Ana Carolina Sobota Vasconcelos. 

 

DO GRUPO DE PESQUISA E SUAS ATIVIDADES 

 

O núcleo estuda temáticas envolvendo dados epidemiológicos e bases de dados, no âmbito da saúde, afim de 

realizar o diagnóstico epidemiológico da saúde e dos processos que influenciam a saúde da população, com ênfase nos dados 

obtidos para o município de Porto Nacional, Tocantins. 

A composição do grupo se dá pelos líderes coordenadores, por pesquisadores voluntários, e pelos discentes e 

docentes selecionados no presente edital. Suas atividades serão relacionadas com a Organização de Eventos Nacionais; 

Participação em Eventos Nacionais e Internacionais; Trabalhos Coletivos , bem como trabalhos conjuntos com Professores 

e Pesquisadores da ITPAC PORTO e outras Universidades Públicas e Privadas do Grupo Afya; Publicações em Periódicos, 

em Anais de Congressos Nacionais e Internacionais, bem como capítulos de livros. 

O GRUPE/PORTO atuará com estudos e pesquisas nas seguintes linhas: 

1. Epidemiologia das doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis;  

2. Epidemiologia das doenças infecciosas; 

3. Epidemiologia das deficiências e Incapacidades; 

4. Efetividade e Avaliação de Tecnologias e Serviços de saúde; 

5. Desenvolvimento e avaliação de indicadores de Saúde; 

6. Epidemiologia e Atenção Primária à Saúde e; 

7.  Métodos Estatísticos Aplicados em Epidemiologia. 

 



 

  

A duração dos encontros será entre 50 minutos a 2 horas. As atividades do grupo dar-se-ão de forma presencial ou 

remota, a cada quinze dias, seguindo as etapas descritas abaixo: 

 

Figura 1. Descrição do fluxo de atividades do encontros do GRUPE/PORTO. 

 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições serão realizadas mediante envio de e-mail para francisco.figueiredo@itpacporto.edu.br, devendo 

mencionar o seguinte título: SELEÇÃO GRUPO PESQUISA EM EPIDEMIOLOGIA/2022-2. 

No e-mail deve ser anexado o currículo lattes do candidato no formato pdf e uma CARTA DE INTENÇÃO, 

contendo uma breve justificativa sobre seu interesse em participar do grupo de pesquisa, enquanto pesquisador voluntário. 

Ainda, ao submeter sua candidatura informa ciência das responsabilidades e atribuições no grupo, entre elas 

disponibilidade para participar de reuniões, realizar as leituras e demais atividades do grupo. As inscrições deverão ser 

realizadas até as 23:59 do dia 31 de maio de 2022. 

Antes de se inscrever, o(a) candidato(a) deve atentar-se para todos os requisitos listados abaixo:  

- Para os dicentes, estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação da ITPAC PORTO; 

- Para os docentes, fazer parte do quadro de professores dos cursos de graduação ou pós-graduação da ITPAC PORTO; 

- Serão admitidos candidatos externos à ITPAC PORTO (graduandos ou profissionais), desde que comprovada a 

capacidade de dedicação à pesquisa; 

- Dedicar no mínimo 5 horas semanais ao projeto (leituras, elaboração de artigos ou comparecimento às reuniões); 

- Ter interesse e disponibilidade para reuniões quinzenais, leitura de textos, pesquisas individuais e coletivas, participação 

em eventos, etc; 

- Ter disponibilidade para dedicar, voluntariamente, pelo menos 2 horas semanais, presenciais ou virtuais, às atividades 

do grupo; 

- Reservar o horário das 14 horas, as quintas-feiras a cada quinze dias, para reuniões, que poderão ser presenciais ou 

virtuais, conforme deliberação dos professores responsáveis pelo Grupo; 

- Possuir currículo Lattes atualizado na base de dados do CNPq; 

 



 

  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada pelos líderes do grupo, e serão selecionados os candidatos que melhor atenderem aos 

objetivos do grupo de pesquisa, levando-se em consideração o desempenho no histórico escolar da graduação, currículo 

lattes e disponibilidade.  

 

 

DA CERTIFICAÇÃO 

A certificação de participação será entregue, ao término das atividades anuais, após aprovação do relatório anual 

das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Nacional, ___________ de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Dr. Francisco Winter dos Santos Figueiredo, PhD 

Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas da ITPAC Porto Nacional 

 (GRUPE/PORTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


