
                                                                                               

Edital SUP 02-2021 – Agentes Mirim da Saúde Única em Periferias

A  Saúde  Única  em  Periferias  (SUP)  compreende  vivências,  entendimentos  e  transformações
decoloniais  da  saúde  de  coletivos  multiespécie  marginalizados.  Esses  coletivos  têm  uma
particularidade: estão conformados por indivíduos de diferentes espécies que se relacionam entre si
e  com outros elementos  do entorno, dando lugar  a ambientes  complexos nos quais as decisões
políticas e as relações sociais não envolvem apenas aos humanos e determinam a saúde. Outros
animais também fazem parte de um tecido social que se por um lado os beneficia, por outro os
explora e utiliza para estruturar  e  legitimar hierarquias  sociais.  A SUP também é uma rede de
pessoas,  projetos  e  instituições  dedicadas  à  promoção  da  Saúde  Única  em  Periferias
(www.saudeunicaemperiferias.com).

A rede SUP tem trabalhos  junto à  comunidade da favela  São Remo,  na  vizinhança da Cidade
Universitária da USP. A implantação do programa Agentes Mirim da Saúde Única em Periferias
(AMSUP) faz parte das ações desenvolvidas na São Remo e busca promover a SUP mediante ações
comunitárias, com especial participação de crianças e adolescentes.

O presente  Edital  oferece  uma bolsa  de  pós-doutorado  por  12  meses,  prevista  para  iniciar  em
setembro de 2021, com valor mensal de R$3.800,00, para trabalhar na implantação do AMSUP.
Para se candidatar é necessário preencher o formulário  https://forms.gle/DMtVwUFuXx8n6Hc16
até o 29/08/2021, possuir título de doutor reconhecido pelo MEC, ter disponibilidade para visitar a
comunidade São Remo com regularidade  semanal,  ter  experiência  com pesquisa-ação,  além de
afinidade e competência para conduzir processos de mobilização social voltados à: 

• compreensão do território,
• mapeamento de demandas e oportunidades para melhorar as condições e estilos de vida da

comunidade multiespécie da São Remo,
• realização de oportunidades identificadas,
• tomada de consciência sobre os processos políticos e sociais que marginalizam as favelas,
• construção de políticas públicas para viabilizar a continuidade do AMSUP a longo prazo.

Es candidates pré-selecionades com base nas informações preenchidas no formulário serão 
convocades para uma entrevista virtual que definirá a seleção final. Para mais informações entre em
contato pelo e-mail redesup@usp.br com o assunto “pós-doc”.

São Paulo, 20 de agosto de 2021
Prof. Dr. Oswaldo Santos Baquero

Coordenador da rede Saúde Única em Periferias
Universidade de São Paulo
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