UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
NÚCLEO DE COOPERAÇÃO E AÇÕES EM POLÍTICAS PÚBLICAS E
ECONOMIA SOLIDÁRIA – COAPPES
INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES - ITCP

EDITAL N 003/2018
Processo de seleção para bolsas CNPQ –Modalidade ITI A

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público o Edital referente a processo seletivo para duas bolsas de Iniciação
Tecnológica e Industrial Nível A ( Chamada CNPq-MTb-SENAES N 27-2017), destinadas à
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão no Núcleo de Cooperação e Ações em
Políticas Públicas e Economia Solidária (ITCP-COAPPES) da Universidade do Estado da Bahia.
DA FINALIDADE
Bolsas para o apoio aos projetos de pesquisa e extensão universitárias do Núcleo de
Cooperação e Ações em Políticas Públicas e Economia Solidária (EES), com vistas a contribuir
para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação nas áreas de economia solidária e
incubação tecnológica, tendo os bolsistas as atribuições de elaborar de relatórios, socializar
resultados nos espaços e fóruns especializados, participar das reuniões sistemáticas da ITCPCOAPPES e avaliar os processos de transferência tecnológica.
DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) com carga horária de 20 horas
semanais.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas das 8h30 horas do dia 26 de março até as 16 horas do dia 04 de abril,
no Protocolo Central da Universidade do Estado da Bahia.
a) Os candidatos deverão entregar os documentos requeridos no edital em envelope
lacrado tendo como destinatária:
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, Av Jequitaia, 4 andar;

b) A lista das inscrições homologadas e a convocação para as entrevistas serão publicadas
dia 09 de abril no endereço eletrônico: http://www.uneb.br/proex

DOS REQUISITOS
Estar devidamente matriculado no quinto ou sexto semestre dos cursos de graduação em
Comunicação, Administração, Sociologia ou Turismo.
Não ser beneficiado por qualquer outra bolsa de pesquisa ou extensão, com exceção de bolsa
auxílio permanência;
Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPQ;
Ter disponibilidade no turno oposto à graduação, para o cumprimento de carga horária de 20
horas semanais;
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
Formulário de inscrição devidamente preenchido:
Cópia do Currículo da Plataforma Lattes, acompanhada de comprovação;
Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência:
Cópia do comprovante de Conta Corrente do Banco do Brasil, que não poderá ser conta
conjunta ou conta poupança, contendo os números da conta corrente e da agência, incluindo
os dígitos;
Comprovante atestando a matrícula no quinto ou sexto semestre dos cursos de Turismo,
Administração, Sociologia ou Comunicação.
Declaração do candidato informando:
a) Se é ou não, beneficiado por alguma bolsa;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades requeridas ;
c) Declaração de que é estudante cotista ingresso no sistema de cotas da UNEB.
DO PROCESSO SELETIVO
Os candidatos que não entregarem as documentações requeridas pelo edital, estarão
automaticamente impedidos de participarem do processo de seletivo:
O processo de seleção dos bolsistas será realizado em três etapas:
A) Avaliação de Currículo (50 pontos)
B) Entrevista ( 20 pontos)
C) Produção textual ( 30 pontos)

Avaliação do Currículo
Autoria ou co-autoria de artigo publicado em periódico
(impresso ou eletrônico) e anais de eventos científicos
Premiação por trabalhos acadêmicos (obras impressas, visuais,
audiovisuais)
Apresentação oral ou de pôster em eventos científicos
Atividade de Monitoria
Estágio na área da graduação
Experiência com economia solidária
Produção Textual Coerência
Encadeamento lógico
Argumentação
Entrevista
Afinidade com os pressupostos teóricos e metodológicos da
economia solidária

Pontuação
por Título
1,0

Pontuação
Máxima
10,0

1,0

10,0

1,0
1,0
1,0
1,0

10,0
5,0
5,0
10,0

-------------------------

10,0
10 ,0
10 ,0

-----------

20 ,0

Do Recurso Administrativo
O candidato terá até o dia 17 de abril para apresentar justificativa contrária ao resultado preliminar do processo seletivo no Protocolo Geral da Universidade.

CRONOGRAMA

Inscrição

26 de março a 04 de abril

Homologação de inscrição

09 de abril

Convocação para entrevista
Produção textual

10 de abril

Entrevista

11 abril

Resultado Parcial

13 de abril

Prazo para interposição de recurso
administrativo ao resultado preliminar do
processo seletivo

17 de abril

Resultado Final

19 de abril

