AVISO I
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA- CNPq e SEBRAE/BA-12/2017
COMUNICADO 001/2017

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS
A Comissão de Processo Seletivo da Fundação CEFETBAHIA convoca os candidatos à
Bolsa de Orientador (Código 200), exclusivamente aqueles que tiveram suas inscrições
devidamente VALIDADAS, para entregarem os Títulos pertinentes à 1ª ETAPA :
Análise Curricular e Documental, na forma do disposto no inciso I, do capítulo 4 do
Comunicado nº. 001/2017, de acordo com as seguintes disposições:
I. Período impreterível para entrega dos Títulos:
De 15 à 16/02/2018.
II. Forma de Entrega:
2.1 Correios, exclusivamente, via SEDEX com AR, postados até a data limite prevista
no item I deste aviso, para o seguinte endereço:
Boulevard América, nº 749, Jardim Baiano, Nazaré, Salvador - Ba
CEP: 40.050-320
III. Informações Gerais:
3.1. Os candidatos deverão postar os documentos em cópia simples, em um único
envelope, denominado AVALIAÇÃO DE TÍTULOS de acordo com o estabelecido no
capítulo 4 do Comunicado 001/2017, seus itens e subitens.
3.1.1. Os documentos entregues para avaliação de títulos, devem ser apresentados
encadernados, com todas as páginas numeradas e rubricadas estritamente em
conformidade com a sequência indicada a seguir:
a) Folha de Rosto (Anexo I);
b) Barema (Anexo II);
c) Currículo Lattes;
d) Documento de Identificação com foto;
e) CPF
f) Comprovante de Residência ou declaração conforme modelo (Anexo III);
g) Diploma de Graduação, frente e verso ou declaração/certificado de conclusão, com
data de colação de grau;
h) Diploma ou declaração/certificado do Mestrado e/ou Doutorado, frente e verso;
i) Comprovação de experiência exigida:
i.1) Como Orientador de graduandos, pós-graduandos e/ou mestrandos.
i.2) Participação em projetos de pesquisas, iniciação científica ou defesas de
dissertações e teses voltados a levantamentos de boas práticas de inovação em
pequenos negócios ou declaração de atuação em ambiente empresarial das MPEs,
em atividades focadas em inovação.
i.3) As declarações de comprovação de experiência, deverão estar em papel timbrado
da respectiva instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá
constar o carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado

(nome legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone
de contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato,
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido
j) Comprovação de vínculo empregatício atual:
j.1) As declarações de vínculo empregatício atual – deverão estar em papel timbrado da
respectiva instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar
o carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome legível
da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de contato),
comprovando que possui vínculo empregatício ou universitário, informando se a
dedicação é parcial ou integral e a quantidade de horas semanais na Universidade
ou Faculdade.
k) Declaração de compromisso de mudança de residência, no caso de residir em
município não circunscrito na Região de inscrição (Anexo IV);
l) Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do termo de aceitação de bolsista
(Anexo V);
m) Títulos.
3.1.2. No que tange ao Currículo Lattes de que trata a alínea “c” do ítem 3.1.1:
a) a via impressa deverá, necessariamente, ser igual ao disponível na Plataforma Lattes;
b) deverá ter todas suas páginas rubricadas.
3.1.3. Os títulos de que trata a alínea “m” do item 3.1.1, deverão:
a) ser, necessariamente, organizados por item, iniciando-se pelos títulos a serem
classificados no item “Orientação em trabalhos científicos”, finalizando-se pelos
títulos a serem classificados no item “Produção científica” e deverão ter todas as
suas páginas numeradas.
b) ter suas respectivas páginas registradas no Barema (Anexo II) no item que o
candidato deseja que ele seja avaliado.
c) estar relacionados no currículo lattes.
3.1.4. Os títulos serão avaliados:
a) considerando a ordem cronológica estabelecida no Barema (Anexo II), iniciandose pelos relacionados no item “Orientação em trabalhos científicos”, finalizandose pelos relacionados no item “Produção científica”.
b) considerando item cuja numeração da página foi indicada pelo candidato no
Barema (Anexo II).
c) uma única vez.
3.1.4. Não será avaliado, portanto terá atribuída nota zero, ao título:
a) que não contiver numeração de página;
b) cuja numeração da página não constar no Barema (Anexo II);
c) apresentado diverso ao especificado nessa convocação, quer seja na forma, quer seja
no conteúdo;
d) que não constar no Currículo Lattes disponibilizado na Plataforma Lattes;

e) que já houver sido avaliado anteriormente em outro item;
f) cujo nome nele constante, seja diferente do nome do candidato utilizado no processo
de inscrição.
f.1) candidatos que tiveram mudança no nome civil posterior à emissão do título a ser
avaliado, deverão incluir no envelope o documento legalmente aceito que comprove
a alteração.
g) que não estiverem com as páginas rubricadas.
h) cuja página do currículo lattes em que ele estiver relacionado, não estiver rubricada.
3.2. Após a postagem dos envelopes, não serão aceitos pedidos de inclusão,
substituição, tampouco de exclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
3.3. Não serão aceitos, em hipótese alguma, envelopes postados que estejam em
desacordo com o estabelecido nos itens I, II e III deste aviso ou que estejam em
desacordo com o disposto no capítulo 4 do Comunicado 001/2017.

Salvador, 08 de fevereiro de 2018
Comissão de Processo Seletivo
Fundação CEFETBAHIA

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS- CNPq e SEBRAE/BA
COMUNICADO Nº 001/2017

ANEXO I
FOLHA DE ROSTO
Identificação do Candidato
Nome
Inscrição
Bolsista/ Código da vaga
Código
Descrição

SUMÁRIO
Cron

Descrição

1

Barema

2

Curriculo Lattes

3

Documento de Identificação

4

CPF

5

Comprovante de residência ou declaração

6

Diploma de Graduação ou declaração/ certificado

7

Diploma ou declaração/certificado do mestrado ou doutorado

8

Comprovação de experiência

9

Comprovação de vínculo empregatício atual

10

Declaração de compromisso de mudança de residência

11

Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do termo de aceitação de bolsista

12

Títulos a serem avaliados

Qt de páginas

Nº da página
Inicial Final

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS - CNPq e SEBRAE / BA
COMUNICADO 001/2017

ANEXO II
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE TÍTULOS (BAREMA)

ITEM

TIPO

PONTOS POR ITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

QUANTIDADE
DE TÍTULOS PONTUAÇÃO
APRESENTADOS PRETENDIDA

Nº DAS
PÁGINAS
Inicial

ORIENTAÇÃO
EM TRABALHOS
CIENTÍFICOS

Monografia/ Dissertação

2

SUBTOTAL

PARTICIPAÇÃO
EM BANCA
EXAMINADORA

Monografia/ Dissertação

50

2

SUBTOTAL

PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
(Apenas
trabalhos com o
número ISSN
identificado)

ISSN

PONTUAÇÃO TOTAL

20

20

2

SUBTOTAL

50

30

30
100

Final

ANEXO III
ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA NA ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL,
JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO COMUNICADO

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, <nome completo sem abreviação>, portador (a) do RG nº <nº da carteira de identidade>, expedido
em <data de expedição>, pelo <órgão expedidor>, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº <nº do cpf>,
DECLARO para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei, que sou residente e
domiciliado na <rua/avenida/etc, nº>, <conjunto, apto, bloco, etc>, BAIRRO <bairro>, CEP <cep>, na
cidade de <cidade>, Estado <Estado>.
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 299
do Código Penal, in verbis:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento
é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”

<Cidade>, ____ de ____________ de 20___.

____________________________________
<nome completo do declarante>

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE MUDANÇA DE RESIDÊNCIA

Eu, <nome completo sem abreviação>, portador (a) do RG nº <nº da carteira de identidade>, expedido
em <data de expedição>, pelo <órgão expedidor>, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº <nº do cpf>,
DECLARO para os devidos fins, sob as penas da Lei, que me comprometo a residir na região da vaga de
atuação até a data de assinatura do Plano de Trabalho (RN 050/2014).
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 299
do Código Penal, in verbis:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento
é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”

<Cidade>, ____ de ____________ de 20___.

____________________________________
<nome completo do declarante>

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO DE
BOLSISTA

NOME DO CANDIDATO:
RG:
CPF:
Considerando os requisitos exigidos para atuação como ORIENTADOR– Bolsista do Programa ALI, declaro:
( ) Não possuir vínculo empregatício (caso seja esta sua situação).
( ) Não possuir qualquer outro vínculo de bolsa.
(

) Não estar cursando outra graduação.

( ) Disponibilizar um microcomputador portátil com acesso à internet, ferramentas do pacote Microsoft
Office 2007 ou superior e suporte a Java, durante todo o período de vigência da bolsa.
(

) Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP, por mais de 18 (dezoito) meses.

(

) Não ser funcionário do SEBRAE nem do CNPq.

(

) Ter disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para dedicar ao projeto.

(
) Ter disponibilidade para participação de reuniões junto aos Agentes e/ou equipe gestora do
Programa.
( ) Ter disponibilidade para viagens, participação em atividades e eventos no estado e em todo o
território brasileiro.
Declaro, ainda, estar ciente que o não atendimento de qualquer uma das condições descritas implicará
na minha eliminação do processo seletivo.
<Cidade>, ____ de ____________ de 20___.
____________________________________
<nome completo do declarante>

