PÓS-DOUTORADO EM EPIDEMIOLOGIA/SAÚDE
PÚBLICA/SAÚDE URBANA
Buscamos candidatos para atuar junto a um grande projeto multicentrico sobre
saúde urbana na América Latina, projeto SALURBAL (Salud Urbana en Latin
America). Ver detalhes no folheto anexo.
Os principais objetivos desse projeto são (1) estudar os vínculos entre ambientes
urbanos e saúde usando uma base de dados longitudinal recém-criada; (2)
conduzir avaliação de políticas públicas urbanas; (3) usar abordagens sistêmicas
para avaliar potenciais impactos de políticas públicas urbanas; e (4) divulgar
esses conhecimentos aos cientistas, ao público e aos tomadores de decisões.
O pós-doutorando ficará lotado no Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina da USP.
Qualificações: candidatos que tenham completado o doutorado em
epidemiologia, bioestatística, saúde ambiental, saúde global, saúde urbana,
ciências de dados ou áreas afins. Preferência será dada aqueles que tenham
conhecimentos em Sistemas de Informação Geográfica.
O trabalho envolverá a identificação de tópicos de estudo; revisão da literatura;
desenvolvimento de um projeto de estudo; coleta e análise de dados primários e
principalmente secundários; elaboração de manuscritos para submissão em
periódicos revisados por pares e participação na apresentação de propostas de
bolsas de pesquisa. O candidato pode escolher entre uma variedade de tópicos e
abordagens, inclusive no contexto do Projeto SALURBAL como a utilização de
bancos de dados existentes em epidemiologia, vigilância de doenças ou saúde
ambiental para abordar questões de importância para a saúde pública nacional
ou internacional.
Espera-se do Pós-doutorando que participe e apresente trabalhos em
conferências e simpósios nacionais e internacionais, realize mentoria para
alunos de iniciação científica e mestrado, participe de seminários
departamentais, entre outras atividades.
Processo de aplicação: enviar CV resumido e carta de interesse detalhando
possíveis idéias para desenvolvimento de projeto de pesquisa para
ng0011@yahoo.com.br. Inclua "Pós-doutorado" na linha Assunto.
Salário: bolsa de estudos comparável à bolsa do CNPq suplementada para
ajustar o custo de vida. A experiência relacionada ao trabalho e adaptação será
considerada na manutenção na posição.

