Processo seletivo: Bolsistas de Treinamento Técnico - FAPESP

Projeto: CONTRIBUIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA DE
CUIDADO PARA A SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE PARA O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO (LCA&J)
Programa de Pesquisa para o SUS - PPSUS - Decit / SCTIE, CNPq, SES-SP,
FAPESP (processo 2019/03955-8)

Instituição coordenadora: Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CSE-FMUSP)
Instituições envolvidas: Programa Estadual de Saúde do Adolescente Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP); Coordenação da
Atenção Básica - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SESSP);
Conselho dos Secretários Municipais do Estado de São Paulo (COSEMS-SP);
Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids / Coordenação do Programa
Estadual de DST/Aids - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SESSP);
Área de Gestão, Política e Planejamento do Departamento de Medicina
Preventiva, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; e
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP).
Apoio: Programa de Pesquisa para o SUS - PPSUS - Decit / SCTIE, CNPq,
SES-SP, FAPESP (processo 2019/03955-8)
Pesquisadora responsável: Mariana Arantes Nasser

Serão selecionados 03 (três) bolsistas de Treinamento Técnico - FAPESP,
sendo 02 (dois) bolsistas nível III e (01) um bolsista nível IV, para atuação
durante período de 24 meses (a partir de fevereiro de 2020). Os bolsistas
deverão desenvolver subprojetos vinculados ao projeto principal,
“Contribuições para a implementação da Linha de Cuidado para a Saúde na
Adolescência e Juventude para o Sistema Único de Saúde no Estado de São
Paulo (LCA&J SUS-SP)”. O resumo do projeto, o documento da LCA&J e
maiores
informações
podem
ser
encontrados
no
site
www.saudeadolescentesejovens.net.br

Os critérios de seleção, o tema de pesquisa e as atividades previstas para os
diferentes níveis de bolsista estão elencados abaixo. A carga horária e o valor
da bolsa serão informados aos candidatos pré-selecionados, na etapa de
entrevista. O local de trabalho será no bairro do Butantã, na cidade de São
Paulo. O candidato deve ter disponibilidade para deslocamentos na cidade de
São Paulo e viagens no estado de São Paulo. Para a realização de suas
atividades atuará em conjunto com os demais bolsistas e com a equipe de
pesquisa. A supervisão dos três bolsistas será realizada conjuntamente pela
pesquisadora responsável.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
1. Pré-seleção de candidatos: Enviar Curriculum Vitae (CV) e Histórico Escolar
(de graduação e/ou pós-graduação, conforme o caso) e dados de contato até o
dia 24/01/2020 para o email: selecao.lcaj@gmail.com
2. Os resultados da pré-seleção serão informados no dia 03/02/2020.
3. Entrevista: Os candidatos pré-selecionados serão convocados para
entrevista, a ser realizada no dia 07/02/2020, no período da tarde, no
CSE/FMUSP, no endereço Av. Vital Brasil 1490, Butantã, São Paulo-SP.

BOLSA 1:
Nível: TT-III
Critérios de seleção: profissional graduado em áreas relacionadas à saúde
coletiva, ciências humanas e sociais, ou educação, sem reprovações em seu
histórico escolar e sem vínculo empregatício. Obs.: o tempo de bolsa TT-III
será descontado no caso de o interessado vir a usufruir de Bolsa de Mestrado
ou Doutorado Direto.
Tema de pesquisa: Métodos de apoio para a implementação da Linha de
Cuidado para a Saúde na Adolescência e Juventude para o SUS em SP
Resumo: O bolsista deverá enfocar o estudo dos métodos de apoio para a
implementação da Linha de Cuidado para Adolescentes e Jovens no Sistema
Único de Saúde no estado de São Paulo (LCA&J) nas regiões participantes do
projeto, desenvolvendo (a) estratégias de divulgação e fomento da LCA&J nas
instâncias gestoras de saúde municipais e regionais; e (b) ferramentas de
trabalho voltadas para profissionais de saúde.

Atividades: Desenvolver ações junto aos gestores municipais e regionais para
o estímulo e a promoção da implementação da LCA&J; participar do
desenvolvimento de materiais, métodos e instrumentos para educação e apoio,
tais como cartilhas e vídeos (módulos de aprendizagem e apoio virtuais), a
serem utilizadas em oficinas de formação com profissionais e gestores do SUSSP; facilitar encontros presenciais e virtuais de discussão sobre a LCA&J; e
analisar esses métodos de apoio e suas contribuições para a implementação
da LCA&J, participando da elaboração de recomendações para sua extensão e
aprofundamento em SP.

BOLSA 2:
Nível: TT-III
Critérios de seleção: profissional graduado em áreas relacionadas à saúde
coletiva, ciências humanas e sociais, ou educação, sem reprovações em seu
histórico escolar e sem vínculo empregatício. Obs.: o tempo de bolsa TT-III
será descontado no caso de o interessado vir a usufruir de Bolsa de Mestrado
ou Doutorado Direto.
Tema de pesquisa: Estudo sobre as instâncias gestoras regionais de saúde e
os sujeitos participantes na implementação da Linha de Cuidado para a Saúde
na Adolescência e Juventude para o Sistema Único de Saúde no Estado de
São Paulo
Resumo: O bolsista deverá enfocar instâncias gestoras regionais de saúde e
os sujeitos participantes na implementação da Linha de Cuidado para a Saúde
na Adolescência e Juventude para o Sistema Único de Saúde no Estado de
São Paulo (LCA&J). Para tanto, deverá compreender: a dinâmica da gestão de
saúde entre municípios, regiões e estado, aprofundando-se na investigação de
suas relações e dos mecanismos para a implementação de um política pública
(LCA&J) em regiões de saúde; e a participação dos sujeitos envolvidos nessa
implementação.
Atividades: Participar das atividades que envolvem encontros presenciais e
virtuais para o apoio de gestores, gerentes e profissionais de saúde, com o
papel de agente da pesquisa-ação em curso, isto é, tanto de moderador destes
encontros, como de pesquisador, por meio da observação participante, com
registro em diário de campo, da condução de entrevistas com os sujeitos
envolvidos na implementação da LCA&J e análise.

BOLSA 3:
Nível: TT-IV
Critérios de seleção: profissional graduado em áreas relacionadas às ciências
exatas, saúde coletiva, ciências humanas e sociais, ou educação, especialista
em Tecnologia da Informação (TI), com dois anos de experiência após a
graduação, ou título de mestre na área de TI, sem vínculo empregatício. É
necessário ter sólidos conhecimentos com as linguagens PHP, Javascript,
HTML5, CSS3 (Sass), com banco de dados MySql e com administração de
servidores Cloud / Linux (VM). É desejável que tenha conhecimento com
framework Laravel e Bootstrap, com a plataforma de e-Learning Moodle e com
o CMS Wordpress. Obs.: o tempo de bolsa TT-IV será descontado no caso de
o interessado vir a usufruir de Bolsa de Mestrado ou Doutorado Direto.
Tema de pesquisa: Desenvolvimento de plataforma virtual de apoio para a
implementação e acompanhamento do sistema de avaliação on-line da Linha
de Cuidado para a Saúde na Adolescência e Juventude para o Sistema Único
de Saúde no Estado de São Paulo
Resumo: O bolsista deverá atuar no planejamento, desenvolvimento e
acompanhamento da plataforma virtual de apoio para a implementação da
Linha de Cuidado para Adolescentes e Jovens no Sistema Único de Saúde do
no estado de São Paulo (LCA&J), atuar na intermediação das discussões em
webconferencias e fóruns com profissionais e gestores de saúde, e
acompanhar o sistema de avaliação on-line da implementação da LCA&J.
Atividades: Participar do planejamento, desenvolvimento e acompanhamento
da plataforma virtual de apoio; auxiliar de forma técnica os demais
pesquisadores e bolsistas do projeto na elaboração de material pedagógico de
divulgação e apoio; realizar a interlocução com os técnicos responsáveis pelos
servidores hospedeiros do material pedagógico de apoio desenvolvido;
participar e dar assistência aos pesquisadores na mediação de
webconferências e fóruns virtuais com profissionais e gestores de saúde; dar
suporte técnico ao sistema de avaliação on-line da implementação da LCA&J,
quando da aplicação desta avaliação, e participar da análise dos resultados
dessa avaliação para serviços, municípios e regiões.

