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EDITAL PROGESP 03/2022  

Plano Municipal de Segurança Pública de Camaçari 

  Pesquisa de Vitimização do município  

Seleção de aplicadores de questionário  

 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública - PROGESP, da Escola de Administração, da 

Universidade Federal da Bahia está com as inscrições abertas para a seleção de até 15 (quinze) 

aplicadores de questionário para a Pesquisa de Vitimização do município, no âmbito da construção 

do Plano Municipal de Segurança Pública de Camaçari - Bahia. A aplicação do questionário será 

realizada no período de 07 a 11 de novembro de 2022, das 08:00 às 12:00h (Turno 1) e das 14:00 às 

18:00h (Turno 2). Para participar, os(as) interessados(as) devem acessar o link - 

https://forms.gle/YVRPyAJ5HAsiQJG18 e se inscrever até o dia 26 de outubro de 2022. O público 

alvo são estudantes de: a) Escola de nível médio, b) Universidades e c) Faculdades, residentes em 

Camaçari-BA, regularmente matriculados(as), com interesse e disponibilidade para aplicar 

questionários, nos referidos dias e horários.  

  

A aplicação do questionário será realizada em todo o território do município de Camaçari e 

supervisionada por uma equipe de pesquisadores do PROGESP/UFBA. Os(as) aplicadores(as) 

selecionados(as) passarão por um dia de formação, em Camaçari, que acontecerá no dia 28.10, 

momento que será melhor explicado o campo da pesquisa. A remuneração será proporcional ao 

número de questionário aplicado. Por cada questionário aplicado corretamente, será pago o valor de 

R$ 10,00 (dez reais). O PROGESP, ainda oferecerá almoço para aqueles com disponibilidade para 

aplicar questionário nos dois turnos, água, lanche e vale transporte no valor de R$ 10,00 (dez 

reais)em ambos os turnos. 

 

Documentos necessários para inscrição, a serem digitalizados (sem necessidade de autenticação) e 

anexados nos campos específicos do formulário: 

https://forms.gle/YVRPyAJ5HAsiQJG18
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a) Foto atual para possível crachá; 

b) RG; 

c) CPF; 

d) Comprovante de matrícula atual, assinado por responsável/setor competente da Instituição de 

Ensino de origem. 

e) Carta de intenção – Justificando interesse em participar da pesquisa como aplicador de 

questionário entre os dias 07 e 11 de novembro de 2022. 

 

 

A lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será publicada, no dia 27 de outubro, no site do 

PROGESP. 

 

Salvador, 20 de outubro de 2022 

Ivone Freire Costa 

Coordenadora do PROGESP 

http://www.progesp.ufba.br/
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