
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INTEGRAR O NÚCLEO DE ESTUDOS E 
PESQUISA EM GÊNERO, RAÇA E SAÚDE - 
NEGRAS 

 
 
Informamos aos discentes dos diversos cursos de graduação e pós-graduação da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e de outras Instituições de Ensino 

Superior que estão abertas as inscrições para a seleção de integrantes para o Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde - NEGRAS. 

 
O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde – NEGRAS, é um 

grupo fundado por docentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia com o 

objetivo de promover estudos, pesquisas e intervenções que possibilitem a reflexão 

sobre a situação de saúde de grupamentos e coletividades, considerando as dimensões 

raciais e de gênero. 

 
O grupo vem desenvolvendo suas ações desde 2011, quando da sua fundação, através 

de desenvolvimento de pesquisas, atividades extensionistas, sessões científicas, 

organização e participação em eventos nacionais e internacionais. 

 
• Das vagas: 

 
• Será disponibilizado um total de 14 vagas, sendo duas para os candidatos 

quilombolas e duas para os indígenas. 

• A inclusão no diretório do grupo de pesquisa ocorrerá após avaliação da 

participação e integração dos selecionados à proposta, nos primeiros três meses após a 

seleção. 

 
• Das inscrições: 

 
• As inscrições serão realizadas de 23 a 30 de maio de 2018. 



• As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, via digital, por meio de 

ficha de inscrição nesse link: https://docs.google.com/forms/d/1tFZ--qXDi-

F8VlmBd1slBF_m1Xd_X6qPEkVahhxPX8o/prefill 

• Poderão candidatar-se às vagas alunos regularmente matriculados em 

2018.1, respeitando-se os seguintes critérios: 

• Ter disponibilidade para participar das reuniões semanais às segundas-

feiras, das 17h às 19h. 

• Ter disponibilidade de no mínimo 4 horas semanais, para realização 

das atividades do grupo. 

 
• Da seleção: 

A seleção ocorrerá pela equipe atual do NEGRAS, em duas etapas: 
• avaliando a carta de intencionalidade 
• entrevista presencial em data e local a ser divulgado após 

publicação dos aprovados na primeira etapa, 
 

• Cronograma: 

 
Inscrições   23 a 30/05/2018 
Divulgação dos selecionados na primeira 
etapa 

até 04/06/2018 

Entrevista   06/06/2018 
Resultado final  11/06/2018 

 
A divulgação do resultado final será por via eletrônica (email da(o) candidata(o) e 
divulgação na página do CCS/UFRB. 

 
• Das disposições gerais: 

 
• Caso ocorra desistência voluntária ou desligamento de algum selecionado 
haverá a substituição deste por um suplente conforme ordem de aprovação. 
• Na ausência do suplente será realizada nova seleção. 

 

 
Santo Antônio de Jesus, 22 de maio de 2018 

 


