
 

CHAMADA INTERNA 01/2020 

PROCESSO SELETIVO DE ENTREVISTADORES PARA O ESTUDO POPULACIONAL COVID-19 UFPEL-

UNIPAMPA/URUGUAIANA 

 

A Direção do Campus Uruguaiana, pertencente à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de processo seletivo de entrevistadores para atuar no estudo 

populacional COVID-19 UFPel/Unipampa na etapa realizada em Uruguaiana. 

 

1. FINALIDADE 

A UNIPAMPA está participando de um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sobre 
disseminação do Coronavírus (COVID-19) na população do estado do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa pretende 
avaliar a prevalência de pessoas infectadas por COVID-19, medir a velocidade de expansão da infecção na população 
e determinar o percentual de infectados sem sintomas no RS. Uruguaiana foi uma das cidades selecionadas para a 
realização do inquérito populacional.  
 
2. DO OBJETO 

Selecionar estudantes que possam atuar como entrevistadores nesta pesquisa no município de Uruguaiana. O papel 
do entrevistador será aplicar questionários e realizar o teste rápido, dentre outras atividades que poderão surgir no 
decorrer do andamento do projeto. Os entrevistadores devem participar de 4 ciclos deste projeto. Cada ciclo ocorrerá a 
cada 15 dias, com duração de 3 dias consecutivos. Outras atividades poderão ser requisitadas ao entrevistador caso 
necessário. 
 
3. REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS 

3.1. Cada Entrevistador receberá: 

- Todos os EPIs; 
- Treinamento para aplicação do questionário (que será aplicado pelo celular); 
- Treinamento para a realização do teste; 
- Treinamento para uso dos EPIs e normas de biossegurança; 
- Certificado da UFPel sobre a participação no projeto; 
- Ajuda de custo de R$ 100,00 para gasolina (para os dois dias de coleta). Depósito será feito até o dia do início da 
pesquisa, na conta que estará no cadastro. * ** 
- Ajuda de custo de R$ 10,00 por questionário. Estimativa de 10 entrevistas dia, total de 20 entrevistas nos dois dias. 
Estimativa de uma ajuda de custo de R$ 200,00 pelos dois dias (será depositado nas contas pessoais após a 
conclusão do estudo).* ** 
*Mudanças poderão ocorrer de acordo com o andamento do projeto 
** Todos os pagamentos ficarão sob responsabilidade da UFPel. 
 
Todas as atividades presenciais serão realizadas com orientações para a utilização de medidas de prevenção e 
precauções a COVID-19. 
 
3.2 Requisitos para participar como entrevistador voluntário para o Estudo COVID-19 
 

-Residir em Uruguaiana;  

- Ser aluno de graduação (cursos Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem ou Medicina); 
- Não ser do grupo de risco (não ter nenhuma doença pré-existente); 
- Ter noções ou ter tido aulas sobre procedimentos de segurança em condutas sanitárias. Estar cursando semestres 
mais avançados. 
- Ter veículo e carteira de habilitação (CNH); 
- Ter disponibilidade de horários durante os três dias do projeto (um de treinamento e dois de coleta). 
- Preferencialmente, ter nº de PIS (disponível na Carteira de trabalho) 
- Preferencialmente, ter celular com sistema Android (celular que não seja IPhone). O celular deve ter memória livre 
pois irá fotografar os dez exames realizados em cada dia e baixar o APP da pesquisa. 
 
Serão selecionados 25 alunos (incluindo suplentes). Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, serão 
considerados como critério de seleção: Experiência em pesquisa de campo; Currículo Lattes.  
Os alunos selecionados devem ter disponibilidade para atuação imediata. 
 
4. CRONOGRAMA: 
4.1 DATAS: 
Divulgação: 01/04/2020 
Inscrições:02/04/2020* pelo preenchimento da planilha disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://docs.google.com/forms/d/1Yc7-GyR8TF2uI9AyfWPouhvAB1SMzhCK-7bWJV2ldSs/edit 
Divulgação dos selecionados: 03/04/2020 
*Somente serão aceitas inscrições realizadas no dia 02/04/2020 impreterivelmente até às 17 horas. 

https://docs.google.com/forms/d/1Yc7-GyR8TF2uI9AyfWPouhvAB1SMzhCK-7bWJV2ldSs/edit


 
Casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Local da Pesquisa COVID-19/Uruguaiana  
 

4.2. PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1. O entrevistador selecionado deve apresentar perfil e desempenho acadêmicos compatíveis com as atividades 

previstas. 

7.2. A seleção do entrevistador é atribuição da Comissão Local da Pesquisa COVID-19/Uruguaiana 

7.3. A lista de classificados deve ser publicada por ordem de classificação, para que se realize a substituição em caso 

de necessidade. 

7.4. A responsabilidade pela coordenação do processo no campus fica a cargo da Comissão Local da Pesquisa 

COVID-19/Uruguaiana.  

7.5. O resultado final da seleção até 03 de abril de 2020, contendo a classificação dos selecionados. 

 

Uruguaiana, 01 de abril de 2020. 


