
 

 

 

 

GOVERNO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA 

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA 

 
RETIFICAÇÃO 02 

EDITAL ESP-PB Nº 11/2022 

 
 A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Escola de Saúde Pública 

da Paraíba (ESP-PB) em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba 

(FAPESQ), no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a Retificação I do Edital ESP-PB 

Nº 11/2022 refrente a realização da seleção para Bolsa de:  1) Pesquisador Nível Superior I; e 2) 

Pesquisador Nível Superior II; 3) Pesquisador Docente I; 4) Pesquisador Docente II. 

 

Onde se lê 

ANEXO II 

DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

CLASSIFICAÇÃO DA BOLSA  

 

ATIVIDADES  

 

 

PERFIL I 

Pesquisador Nível Superior I 

▪ Dedicar carga horária à pesquisa e à implementação de plano de 

trabalho junto à Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP/PB); 

▪ Participar de reuniões, grupos de trabalho e pesquisa da 

ESP/PB; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e técnicos 

com a equipe da ESP/PB; 

▪ Emitir relatórios referentes a pesquisa e plano de trabalho junto 

à ESP/PB; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e de incentivo à Investigação Científica.  

 

PERFIL II 

Pesquisador Nível Superior II 

▪ Fomentar intervenções de melhoria da qualidade dos projetos da 

ESP/PB; 

▪ Realizar ações de apoio técnico aos Núcleos da ESP/PB.  

▪ Apoiar ações de fomento à investigação Científica; 

▪ Apoiar, acompanhar, e auxiliar na execução das ações do 

Núcleo de Investigação Científica da ESP/PB; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e 

técnicos; 

▪ Emitir relatórios; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e de incentivo à Investigação Científica. 

 

PERFIL III 

Pesquisador Docente 

▪ Fomentar intervenções de melhoria da qualidade dos projetos da 

ESP/PB; 

▪ Realizar ações de apoio técnico pedagógico aos Núcleos da 

ESP/PB.  

▪ Apoiar ações de fomento à investigação Científica; 

▪ Coordenar, acompanhar, orientar e subsidiar pesquisadores do 

Núcleo de Investigação Científica da ESP/PB; 



 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e 

técnicos; 

▪ Emitir relatórios; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e de incentivo à Investigação Científica. 

 

PERFIL IV 

Pesquisador Vigilância Laboratorial 

▪ Fomentar intervenções de melhoria da qualidade dos projetos da 

ESP/PB em parceria com LACEN/PB; 

▪ Realizar ações de apoio técnico pedagógico ao LACEN/PB e 

aos Núcleos da ESP/PB; 

▪ Apoiar ações de fomento à investigação Científica; 

▪ Coordenadar, acompanhar, orientar e subsidiar ações de 

Vigilância Laboratorial junto ao LACEN/PB; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e técnicos 

da ESP/PB e LACEN/PB; 

▪ Emitir relatórios da ESP/PB e LACEN/PB; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e do LACEN/PB, e de incentivo à Investigação Científica. 

 

 
 
 
 

Leia-se 

  

CLASSIFICAÇÃO DA BOLSA  

 

ATIVIDADES  

 

 

PERFIL I 

Pesquisador Nível Superior I 

▪ Dedicar carga horária à pesquisa e à implementação de plano de 

trabalho junto à Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP/PB); 

▪ Participar de reuniões, grupos de trabalho e pesquisa da 

ESP/PB; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e técnicos 

com a equipe da ESP/PB; 

▪ Emitir relatórios referentes a pesquisa e plano de trabalho junto 

à ESP/PB; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e de incentivo à Investigação Científica.  

 

PERFIL II 

Pesquisador Nível Superior II 

▪ Fomentar intervenções de melhoria da qualidade dos projetos da 

ESP/PB; 

▪ Realizar ações de apoio técnico aos Núcleos da ESP/PB.  

▪ Apoiar ações de fomento à investigação Científica; 

▪ Apoiar, acompanhar, e auxiliar na execução das ações do 

Núcleo de Investigação Científica da ESP/PB; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e 

técnicos; 

▪ Emitir relatórios; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e de incentivo à Investigação Científica. 

 

PERFIL III 

Pesquisador Docente I 

▪ Fomentar intervenções de melhoria da qualidade dos projetos da 

ESP/PB; 

▪ Realizar ações de apoio técnico pedagógico aos Núcleos da 

ESP/PB.  

▪ Apoiar ações de fomento à investigação Científica; 

▪ Acompanhar, orientar e subsidiar pesquisadores do Núcleo de 

Investigação Científica da ESP/PB; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e 

técnicos; 



 

▪ Emitir relatórios; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e de incentivo à Investigação Científica. 

 

PERFIL IV 

Pesquisador Docente II 

▪ Fomentar intervenções de melhoria da qualidade dos projetos da 

ESP/PB em parceria com LACEN/PB; 

▪ Realizar ações de apoio técnico pedagógico ao LACEN/PB e 

aos Núcleos da ESP/PB; 

▪ Apoiar ações de fomento à investigação Científica; 

▪ Participar da elaboração de documentos institucionais e técnicos 

da ESP/PB e LACEN/PB, quando solicitado pelos respectivos órgãos; 

▪ Emitir relatórios da ESP/PB e LACEN/PB, devendo constar 

anuência dos respectivos órgãos; 

▪ Participar de atividades de Desenvolvimento Institucional da 

ESP/PB e do LACEN/PB, e de incentivo à Investigação Científica. 

 

 
 
 
 
 
 

João Pessoa-PB, 02 de junho de 2022 

 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

Escola de Saúde Pública da Paraíba 

 

 

 


