
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PÓS-DOUTORADO 
 

Área: Epidemiologia com ênfase em investigações eco-epidemiológicas relacionadas à arboviroses  

 
DESCRIÇÃO DA VAGA 

 
O candidato selecionado integrará o grupo de pesquisa sobre a epidemiologia e a dinâmica de transmissão da 
arboviroses no meio urbano. Este grupo é liderado pelos Profs. Guilherme S. Ribeiro (ISC-UFBA e IGM-Fiocruz) 
e Mitermayer Reis (IGM-Fiocruz), com colaboração do Pesquisador Uriel Kitron (Universidade de Emory, 
Atlanta-EUA), Professor Visitante Especial do Programa Ciência Sem Fronteira.  
 

PRINCIPAIS ATIVIDADES  
 

As atividades relacionadas à está posição incluem o desenvolvimento e implementação de estudos eco-
epidemiológicos sobre ocorrência de arboviroses (principalmente dengue, Zika e chikungunya) em uma 
comunidade de Salvador-BA. O candidato será responsável pela elaboração e condução de inquéritos 
epidemiológicos a fim de identificar características associadas a ocorrência destas doenças em um população 
que buscou atendimento médico em uma unidade de saúde de uma comunidade da cidade de Salvador. 
Atividades adicionais envolvem a supervisão das atividades de alunos de iniciação científica e de pós -
graduação.  
 

PERFIL DO CANDIDATO   
 

Profissional com doutorado na área de saúde, preferencialmente em epidemiologia, saúde pública, 
saúde coletiva ou áreas correlatas. Espera-se que o candidato tenha capacidade propositiva de outras 
atividades que o candidato tenha interesse. 
 
Os candidatos devem manifestar interesse em realizar pesquisa interdisciplinar, na interface da epidemiologia, 
estatística, eco-epidemiologia e em realizar inquéritos de campo em uma comunidade urbana. Devem 
comprovar elevado nível acadêmico e ser aptos para comunicação em inglês. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES  
 

Supervisão: Dr. Guilherme de Sousa Ribeiro (ISC-UFBA, CPqGM-Fiocruz) 

                      Dr. Uriel Kitron (Emory University) 
 
Modalidade de bolsa: Bolsa de Atração de Jovem Pesquisador (BJT-B) – Programa Ciência sem Fronteiras 

Valor de bolsa: R$ 4.100,00 

Vigência da bolsa: 1 (um) ano com possibilidade de renovação 

Local de atuação: Laboratório de Patologia e Biologia Molecular (LPBM), Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz/BA 

 

PROCESSO SELETIVO  
 
Documentos para inscrição: Os candidatos deverão enviar por e-mail o Currículo Lattes e uma carta de 

intenção apresentando os motivos pelos quais deseja pleitear a vaga. 

 

Os documentos deverão ser encaminhados até o dia 13/10/2017 para o e-mail lauratauro@gmail.com  
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