
Oportunidade de bolsa de Pós-doutorado em Epidemiologia Nutricional no Núcleo 

de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (NUPENS/USP) 

 

O NUPENS/USP é um órgão de integração da Universidade de São Paulo criado em 1990 

com a finalidade de estimular e desenvolver pesquisas populacionais em nutrição e saúde. 

O grupo é integrado por professores e pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública, de 

outras unidades da Universidade e de outras instituições acadêmicas do país, além de 

mestrandos, doutorandos e estagiários bolsistas. Dentre os objetivos do NUPENS estão o 

desenvolvimento de métodos diagnósticos aplicáveis e inquéritos populacionais em 

nutrição e saúde, a análise de tendências temporais de indicadores, o estudo da 

causalidade de processos saúde-doença, a formulação de intervenções e a avaliação da 

efetividade de serviços e programas. 

 

As atividades de bolsistas de pós-doutorado do NUPENS/USP incluem a dedicação 

intensiva a um plano de trabalho individual centrado no projeto abaixo descrito, a 

colaboração com outros projetos em andamento, a participação em reuniões científicas 

regulares, a elaboração de artigos e a disseminação dos resultados de suas pesquisas em 

eventos científicos.  

 

A bolsa de pós-doutorado divulgada nesta chamada faz parte do financiamento concedido 

ao NUPENS/USP pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) para execução entre abril de 2016 e março de 2020 do projeto temático 

‘Consumo de alimentos ultraprocessados, perfil nutricional da dieta e obesidade em sete 

países’. O objetivo deste projeto, coordenado pelo Professor Carlos A Monteiro, é 

caracterizar o consumo de alimentos ultraprocessados e avaliar sua influência sobre o 

perfil nutricional da dieta e o risco de obesidade na população do Brasil, Colômbia, Chile, 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. A bolsa terá duração de até 19 meses 

e a atividade do bolsista selecionado envolverá participação intensa na etapa do projeto 

relativa às análises longitudinais sobre a associação entre consumo de alimentos 

ultraprocessados e incidência de obesidade, em particular nas análises dos bancos de 

dados da coortes de Pelotas, Brasil.  

 

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

  

1. Carta de intenção explicando o interesse do candidato pela bolsa; 

2. Curriculum Vitae (Lattes completo para os candidatos brasileiros); 

3. Cartas de recomendação de dois pesquisadores da área.  

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 

A oportunidade está aberta a candidatos brasileiros e estrangeiros com título de doutor 

obtido há menos de sete anos em instituição de ensino e pesquisa do país ou do exterior. 

O treinamento em bioestatística e em epidemiologia nutricional, a experiência prévia em 



manejo e análise de bancos de dados de consumo alimentar e de estudos de coorte, a 

capacidade de redigir artigos científicos e o domínio da língua inglesa serão valorizados.    

 

Os candidatos interessados deverão enviar sua documentação até o dia 22 de março de 

2019 para regia@usp.br. com o assunto: BOLSA PD NUPENS. A seleção dos candidatos 

para a bolsa será feita com base na análise da documentação e em eventual entrevista que 

poderá ser realizada via telefone ou Skype.  

 

Os candidatos selecionados receberão bolsa no valor de R$ 7.373,10 mensais e reserva 

técnica, que equivale a 15% do valor anual da bolsa e se destina a realizar despesas 

diretamente relacionadas à atividade de pesquisa do bolsista. 

 

A bolsa contempla um auxílio instalação para pesquisadores que residam fora da cidade 

de São Paulo, Brasil, sede do NUPENS/USP. Detalhes sobre o Auxílio Instalação e mais 

informações sobre a bolsa estão disponíveis em: www.fapesp.br/bolsas/pd.  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado final do processo seletivo será comunicado a todos os candidatos por e-mail 

e, a seguir, também divulgado no site do NUPENS (http://www.fsp.usp.br/nupens/) 

Mais informações em: http://www.fapesp.br/oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opportunity of a postdoctoral fellowship in Nutritional Epidemiology at 

NUPENS/USP 

 

The Center for Epidemiological Studies in Health and Nutrition (NUPENS) is a center 

of academic integration at the University of São Paulo. It was founded in 1990 in order 

to stimulate and develop research that contributes to the promotion of population health 

and nutrition conditions. The center is composed of faculties and researchers from 

various disciplines that are affiliated to the School of Public Health, to other USP units 

and to other academic institutions in the country and abroad, as well as undergraduate, 

master and doctoral students and post-doctoral fellows. NUPENS’s research areas 

include the development of innovative analytical strategies for assessment of dietary 

intake and nutritional status of populations, description of the socio-demographic 

distribution and temporal trends of population indicators of diet and nutritional status, 

studies on the causality of nutrition-related diseases, formulation of interventions and 

effectiveness evaluation of food and nutrition programs. 

 

The activities of postdoctoral fellows at NUPENS/USP include intensive 

dedication to an individual work plan centered on one of the center’s research projects, 

collaboration with other ongoing projects, participation in regular scientific meetings, 

elaboration of manuscripts and dissemination of research findings in scientific events. 

 

The postdoctoral fellowship announced in this call is part of a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) grant given to NUPENS/USP for the 

development of the thematic project ‘Consumption of ultra-processed foods, diet quality 

and obesity in seven countries’ during the period April 2016-March 2020. This project, 

coordinated by Professor Carlos A Monteiro, aims to characterize the consumption of 

ultra-processed foods and to assess its influence on the dietary nutrient profile and the 

risk of obesity in Brazil, Colombia, Chile, US, Canada, UK and Australia. The fellowship 

will have a duration of up to 19 months. The activities of the selected postdoctoral fellow 

will include her/his participation in the longitudinal analyses relative the association 

between consumption of ultra-processed foods and incidence of obesity, in particular 

analyses involving the Pelotas, Brazil cohorts databases.  

 

DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION 

 

1. Cover letter explaining the candidate motivations. 

2. Curriculum vitae (Lattes for Brazilians). 

3. Recommendation letter.  

 

SELECTION CRITERIA 

 

Applicants of any nationality must have a PhD obtained in the last seven years in 

Brazilian or foreign institutions. Training in biostatistics and nutritional epidemiology, 



experience in handling and analyzing large food intake datasets and cohort data sets and 

scientific writing skills will be valued in the selection process. 

 

Applicants must submit their documentation until March 22, 2019 to regia@usp.br with 

the subject BOLSA PD NUPENS/TEMATICO. The selection process will be based on the 

analysis of the documents and, if necessary, interviews via Skype. 

 

The selected candidates will receive a monthly fellowship in the amount of R$ 7.373,10 

and a grant equivalent to 15% of the annual value of the fellowship, which should be 

spent in items directly related to the research activity. The fellowship also includes a 

setup support for researchers who need to move to the city of São Paulo. More 

information about the fellowship can be found in: www.fapesp.br/en/5427. 

 

RESULTS 

 

Results of the selection process will be communicated to all candidates by email, and 

then also released at the NUPENS website (http://www.fsp.usp.br/nupens/). 

More information about this scholarship at http://www.fapesp.br/oportunidades. 

 

 

 


