
 CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 03/2021 - FAP/DF E IBTI 

 O  Diretor  Presidente  do  Instituto  Brasília  de  Tecnologia  e  Inovação  -  IBTI,  no  uso  de 
 suas  atribuições  legais,  torna  público  o  Edital  para  a  seleção  de  pesquisadores  e 
 abre  inscrições  para  concessão  de  bolsas  para  desenvolvimento  de  pesquisa, 
 cumprindo  a  missão  institucional  deste  Instituto  de  promover  a  produção  e  a 
 disseminação do conhecimento, nos termos seguintes: 

 1. OBJETO 

 1.1.  Constitui  objeto  do  presente  Edital  a  seleção  de  pesquisadores  para  concessão 
 de  bolsas,  visando  incentivar  a  produção  de  um  trabalho  original,  desenvolvido  no 
 projeto contemplado  na chamada pública 03/2021 da FAP/DF. 

 1.2.  O  Projeto  poderá  conceder  bolsas  de  pesquisa,  com  desembolso  mensal,  por 
 um  período  de  12  (doze)  meses  para  pesquisadores  brasileiros,  natos  ou 
 naturalizados,  ou  estrangeiros  com  residência  e  visto  permanentes  ou  de 
 estudantes no Brasil. 

 1.2.1. As bolsas estão previstas com a seguinte configuração: 

 1.2.1.1.  Serão  ofertados  até  8  (oito)  bolsas  subdivididas  de  acordo  com  as  áreas 
 previstas  no  Edital  de  Demanda  Induzida  03/2021  da  FAP/DF,  para  os  seguintes 
 perfis profissionais: 

 VAGAS  PERFIL 
 PROFISSIONAL  REQUISITOS DO CARGO 

 4  Analista de 
 Desenvolvimento 

 Aluno  no  final  da  graduação  ou  em  transição  para  a 

 Pós-Graduação. 

 Desejável  experiência  em  pesquisa,  com  alguma 

 certificação  (Tecnologia);  Experiência  comprovada,  e 

 que  apresenta  resultados  em  pesquisas,  com 

 certificações  (Tecnologia,  Gestão  de  Projetos, 

 Processos e outras). 
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 Engenheiro de 
 Dados / Cientista 

 de Dados / 
 Analista de BI 

 Aluno de Mestrado ou mestre com ênfase nas áreas da 
 saúde, tecnologia da informação ou áreas afins. 

 2 
 Cientista de 

 Dados / Analista 
 de BI 

 Aluno  de  Doutorado  com  ênfase  nas  áreas  da  saúde, 
 tecnologia da informação ou áreas afins. 

 2. COMO SE INSCREVER 

 2.1. Documentos exigidos: 

 a)  Cópia  digitalizada  de  RG  e  CPF,  ou  comprovante  de  regularidade  em  caso  de 

 estrangeiro (RNE ou passaporte), autenticados em cartório. 

 b) Cópia do Currículo Lattes atualizado em até 6 meses; 

 c) Prova de inscrição no Cadastro Pessoas Físicas (CPF); 

 d) Comprovante de conta corrente, em seu nome e CPF. 

 2.2.  O  currículo  lattes  deve  ser  encaminhado  em  formato  pdf  para  o  e-mail: 
 vagas@ibti.org.br  com  assunto,  “Candidato:  NOME  COMPLETO  -  -  Demanda 
 Induzida  03/2021  -  IBTI  e  FAP/DF  ”  ou  enviado  pela  plataforma  disponibilizada 
 no site do IBTI “  www.ibti.org.br  ”. 

 2.3.  Recomenda-se  o  envio  com  antecedência,  uma  vez  que  o  IBTI  não  se 

 responsabiliza  por  propostas  não  recebidas  dentro  do  prazo  em  decorrência  de 

 eventuais problemas técnicos ou de envio. 

 3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 3.1. Para os candidatos: 
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 3.1.1.  Os  candidatos  poderão  ser  brasileiros  natos  ou  naturalizados  ou  estrangeiros, 

 com residência permanente ou de estudantes e situação regular no Brasil. 

 3.1.2.  Serão  priorizadas  candidaturas  de  pessoas  que  não  recebam  qualquer  tipo  de 

 auxílio para o desenvolvimento de pesquisas. 

 3.1.2.1.  O  bolsista  selecionado  por  meio  deste  Edital  não  poderá  acumular  qualquer 

 outra bolsa de pesquisa enquanto for bolsista do Projeto. 

 3.1.2.2.  O  candidato  deverá  ser  o  proponente  e  responsável  pelo  encaminhamento 

 da inscrição. 

 4. CONCESSÃO DE BOLSA E PAGAMENTOS 

 4.1.  O  não  cumprimento  das  obrigações  assumidas  no  termo  de  Concessão  de 

 Bolsa  estabelecido  com  o  projeto  implicará  a  devolução  obrigatória  dos  recursos 

 recebidos  pelo  bolsista  através  deste  Edital,  sem  prejuízo  da  atualização  monetária 

 e a incidência de juros legais sobre o montante a restituir. 

 4.2.  Os  candidatos  cujos  currículos  forem  selecionados  deverão  enviar  a  seguinte 

 documentação  complementar,  para  a  elaboração  do  Contrato  de  Concessão  da 

 Bolsa: 

 4.2.1.  A  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  bem  como  a  pesquisa  de  impedimentos 

 serão atualizadas quando da assinatura do termo. 

 4.2.2.  Nos  casos  de  candidatos  estrangeiros  residentes  no  país,  cópia  de 

 passaporte  com  visto  de  permanência  no  Brasil  ou  outro  documento  que  comprove 

 sua situação regular no país; 

 4.2.3. Comprovante de residência; 

 4.2.4.  Comprovante  de  regularidade  eleitoral,  dos  candidatos  brasileiros  natos  ou 

 naturalizados; 
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 4.3.  O  pagamento  mensal  da  bolsa  de  pesquisa  será  efetuado  diretamente  ao 

 bolsista,  mediante  depósito  em  conta  corrente  de  sua  titularidade,  que  deverá  ser 

 informado pelo próprio, na ocasião do envio da documentação. 

 5. DO CRONOGRAMA 

 Descrição das Atividades  Datas - 2022 

 Lançamento do Edital  23/02 

 Período de submissão dos CVs  até 14/03 

 Análise e entrevistas (Online - Google Meet)  até 28/03 

 Previsão de Divulgação do Resultado Final  31/03 

 Previsão do Início do Projeto  04/04 

 6. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

 6.1.  O  resultado  do  processo  seletivo  geral  deste  presente  edital,  será  divulgado 
 individualmente a todos os participantes entrevistados até 31/03/2022. 

 7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O  candidato  é  responsável  pela  exatidão  e  veracidade  de  informações  prestadas  no 
 ato  da  inscrição,  arcando  com  as  consequências  de  eventuais  erros,  falhas  ou 
 omissões na comprovação de experiência obrigatória especificada neste edital. 

 Brasília, 22 de Março de 2022. 

 Claynor Mazzarolo, PhD 
 Diretor Presidente 

 IBTI – Instituto Brasília de Tecnologia e Inovação. 
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