PR
ROGRAMA DE CAPAC
CITAÇÃ
ÃO INSTITUCIO
ONAL - PCI
P
ada 01/2
2020 – S
Subprog
grama de
d Capa
acitação
o
Chama
Institucio
onal – PCI
P - IMP
PA
O In
nstituto de Matemática
M
Pura e Apllicada - IMP
PA torna pública a pressente Cham
mada
e co
onvida os interessados a aprese
entarem sua
as candidaturas a vag as de bolsistas
do Subprogra
ama de Capacitação
C
o Institucio
onal do IMPA noss termos aqui
abelecidos.
esta

1 – Objeto
A p
presente Ch
hamada tem
m por final idade a se
eleção de até
a 2 (dois ) bolsistas que
contribuam pa
ara a execu
ução de prrojeto de pesquisa no
o âmbito doo Programa
a de
Cap
pacitação In
nstitucional – PCI visan
ndo apoiar as
a Áreas de
e Atuação eem Pesquisa do
IMP
PA, por meio
o de Bolsa PCI na mod
dalidade E, nível 1.

ma
2 – Cronogram

FASES

DATA
A

Lançamento da Chamada Pública 01/2020 na página do
o IMPA

17/02/20
020

Pra
azo para impu
ugnação da Ch
hamada Públi ca 01/2020

19/02/20
020

Da
ata limite para submissão da
as inscrições d
das candidatu
uras

01/03/20
020

Jullgamento

022/03/2020 a 27
7/05/2020

Divvulgação do re
esultado prelim
minar do julga
amento na pág
gina do IMPA

06/04/20
020

Pra
azo para interposição de recurso adminisstrativo do resultado preliminar

08/04/20
020

Divvulgação do re
esultado do re
ecurso adminisstrativo pelo IM
MPA

13/04/20
020

Divvulgação das candidaturas aprovadas pe
ela Comissão de
d
Enquadramento-CNPq/MCTIC
C na página do
o IMPA

Até 28/05/2020

Pra
azo final para indicação dos
s bolsistas sel ecionados na plataforma do
o
CN
NPq

Até 05/06/2020
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3 – Critérios de
d Elegibilidade
3.1 – Os critérrios de eleg
gibilidade in dicados ab
baixo são ob
brigatórios e sua ausê
ência
ultará no ind
deferimento
o da candida
atura.
resu
3.2 – Quanto ao
a Candida
ato:
3.2..1 – O cand
didato inscritto deve ate
ender, obriga
atoriamente
e, aos itens abaixo:
o; ou estran
ngeiro resid
dente em sittuação migrratória reguular no País (Lei
a) sser brasileiro
nº 13.445, de
e 24/05/201
17), ou ain
nda estran
ngeiro não residente, desde qu
ue o
resp
pectivo visto de mig
gração tem
mporário, prrevisto pelo Decreto nº 9.199,, de
20/1
11/2017, lhe
e seja concedido antess do início da
d vigência da Bolsa;
b) tter seu currículo cada
astrado na Plataforma
a Lattes, atualizado atté a data liimite
para
a submissão da candid
datura;
c) e
estar cadasttrado junto ao Cadastrro de Pesso
oas Físicas (CPF) da R
Receita Fed
deral
do B
Brasil, ou prrovidenciar o cadastro antes do in
nício da vigê
ência da Boolsa;
d) T
Ter perfil e experiência
e
a adequadoss à categorria/nível de bolsa PCI dda candidatura,
conforme anexxo I da RN 026/2018;
0
e) n
não ter usuffruído de Bo
olsa PCI, em
m qualquer categoria ou
o nível, porr prazo igua
al ou
superior a 60 (sessenta
a) meses, cconsecutivo
os ou não, ressalvaddo o inters
stício
m 1.3 (Dura
ação) da RN
N nº 026/2018 do CNPq
q;
prevvisto no item
f) não ter tido vínculo em
mpregatício direto ou indireto ou ter sido apposentado pela
ora do proje
eto;
messma instituiçção executo
g) n
não possuiir parentesco com o supervisorr do projeto
o, ou com ocupantes
s de
funçções gratificadas do IMPA,
I
em atendimentto ao artigo
o 4º, incisoo VI, da Le
ei nº
8.02
27, de 12/04
4/1990;
h) n
não manter, durante a vigência d
da Bolsa PC
CI, vínculo empregatíccio, celetista
a ou
esta
atutário, co
om qualqu
uer instituiçção ou empresa
e
no Brasil, ou ainda ser
sócio/administrrador de em
mpresa, salvvo no caso da modalidade PCI-E;
i) nã
ão acumula
ar, durante a vigência da Bolsa PCI,
P
qualqu
uer outro tippo de bolsa
a de
long
ga duração ou de está
ágio/treinam
mento, no pa
aís ou no ex
xterior, ativa
va ou suspe
ensa,
em qualquer modalidade
m
ou
o nível, orriunda de qu
ualquer insttituição de ffomento pública
privada do Brasil;
B
ou p
j) nã
ão estar ma
atriculado, durante
d
a viigência da Bolsa PCI, em qualqueer programa de
especialização
o ou de pós
s-graduação
o, stricto ou
u lato sensu
u ou profisssionalizante
e, de
alquer Institu
uição de En
nsino Superrior do Brasil, e em qua
alquer nível ;
qua
k) n
não possuir pendências
s de relatóriios e/ou pre
estações de
e contas junnto ao CNPq
q;
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l) nã
ão utilizar a Bolsa PCII para o exe
ercício de atividades
a
meio,
m
tais ccomo tarefas de
apo
oio adminisstrativo, prestação de
e serviços
s, consultorias e outtras ativida
ades
similares, em atendimento
a
o ao dispostto no item 5.1.6
5
deste Edital.

ão de Execu
ução do Prrojeto:
3.3 – Quanto à Instituiçã
eto será exe
ecutado no Instituto de
e Matemátic
ca Pura e A
Aplicada - IM
MPA,
3.3..1 – O proje
e
do
o Subprogra
ama de Capacitação In
nstitucional .
instituição de execução

os
4 – Recursos Financeiro
erão opera
acionalizadas pelo Conselho Nacional de
4.1 – As bolsas se
nto Científico e Tecn
nológico - CNPq e financiadas com recu
ursos
Dessenvolvimen
oriundos do orçamento
o do Minisstério da Ciência Tecnologia,
T
Inovaçõe
es e
municaçõess - MCTIC.
Com

nciáveis
5 – Itens Finan
5.1 – Bolsas
p
ch
hamada se
erão destina
ados ao finnanciamento
o de
5.1..1 – Os reccursos da presente
oria Especia
alista Visitante (E), nívvel 1.
bolssas na modalidade PCI, na catego
5.1..2 – A imp
plementação
o das bolssas deverá ser realiza
ada dentroo dos prazo
os e
crité
érios estipulados para cada uma d
dessas mod
dalidades, conforme
c
esstabelecido
o nas
norm
mas do CNPq que regem essa mo
odalidade.
5.1..3 – A durração das bolsas não
o poderá ultrapassar o prazo dee execução
o do
projjeto.
olsas não poderão
p
se
er utilizadas
s para pag
gamento dee prestação
o de
5.1..4 – As bo
servviços, uma vez que tal
t utilizaçã
ão estaria em
e desacordo com a finalidade das
bolssas do CNP
Pq.
5.1..5 – O Instituto de Ma
atemática P ura e Aplic
cada – IMPA
A reserva-sse ao direito
o de
realizar nova Chamada
C
Pública
P
parra preenche
er cotas de
e bolsas paara as quais os
didatos não sejam conssiderados satisfatórios
s
s.
perffis dos cand
5.1..6 – A vigência inicial das Bolsass deverá co
omeçar den
ntro dos praazos oferec
cidos
onograma (item
(
2).
conforme o Cro
B
disp
ponibilizada
as nesta Chamada
C
não
n
caracte
terizam vín
nculo
5.1..7 – As Bolsas
pregatício de
d qualquer natureza ccom o IMPA
A, CNPq e MCTIC.
M
emp

E
Estrada Dona
a Castorina, 110 Rio de Janeiro - Bra
asil 22460-320 Fone: 555 21 2529 50
000
htttp://www.imp
pa.br

5.1..8 – Em caso
c
de bo
olsas de e
especialista
a visitante (categoria PCI-E), ju
untar
decclaração da instituiç
ção de o
origem do proponen
nte liberanndo-o para
a o
desenvolvimen
nto do projeto no IMPA
A;
nda a algum
m dos requisitos h), i),, j), do item
m 3.2
5.1..9 – Caso o proponente não aten
deste Edital (Proponen
nte), junta
ar docume
entação fo
ornecida ppor autorid
dade
com
mpetente qu
ue ateste qu
ue atenderá
á ao(s) requ
uisito(s) ao momento dde impleme
entar
a Bo
olsa.

6 – Submissão
o das inscrrições dos candidato
os
6.1 – As inscrrições deve
erão ser en caminhadas ao Institu
uto de Mateemática Pu
ura e
o e-mail pci@impa.br, utilizando-sse o Formu
Apliicada – IMP
PA exclusiva
amente pelo
ulário
de Inscrição disponível em https:///impa.br/so
obre/acesso
o-a-informaacao/chamadaspci/cchamadas-abertas/.
6.2 – O horário
o limite para
a submissão
o das inscriições ao Ins
stituto de M
Matemática Pura
P
e Ap
plicada - IM
MPA será até às 23h59
9 (vinte e trê
ês horas e cinquenta
c
e nove minutos),
horá
ário de Brrasília, da data desccrita no CRONOGRA
AMA, não sendo ace
eitas
insccrições subm
metidas apó
ós este horá
ário.
6.2..1 – Recom
menda-se o envio dass inscrições
s com antec
cedência, uuma vez qu
ue o
Insttituto de Ma
atemática Pura e Aplica
ada - IMPA
A não se res
sponsabilizaará por aqu
uelas
não
o recebida
as em de
ecorrência de even
ntuais problemas téécnicos e de
congestioname
entos.
6.2..2 – Caso a inscrição
o seja envia
ada fora do
o prazo de submissãoo, ela não será
aceita, razão pela
p
qual nã
ão haverá p
possibilidade
e da inscriç
ção ser acollhida, analis
sada
e julgada.
es adicionais acerca de
esta Chamaada podem
m ser
6.3 – Esclareccimentos e informaçõe
ndereço ele
etrônico pci@
@impa.br.
obtidos pelo en
ndimento en
ncerra-se im
mpreterivelm
mente às 17h, em diaas úteis, e esse
e
6.3..1 – O aten
o não será aceito
a
como
o justificativa
a para envio
o posterior à data limite
te.
fato
6.3..2 – É de responsabil
r
lidade do ccandidato entrar
e
em contato
c
com
m o Instituto
o de
Mattemática Pu
ura e Aplic
cada - IMP
PA em tempo hábil pa
ara obter i nformações
s ou
esclarecimento
os.
erá ser pree
enchido com
m os dados do candida
ato e
6.4 – O Formulário de Inscrição deve
exado o Currrículo Latte
es atualizad o até a data
a limite para
a submissãão da inscriç
ção.
ane
6.5 – Será ace
eita uma única inscriçção por pro
oponente pa
ara cada u m dos projjetos
ados no ANEXO 1.
lista
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6.6 – Na hipóte
ese de envio de mais de uma ins
scrição pelo
o mesmo prroponente, para
o m
mesmo pro
ojeto, será considerad
da para an
nálise apen
nas a últim
ma candida
atura
rece
ebida.

7 – Julgamentto
s do Julgam
mento
7.1 – Critérios
ndidaturas quanto ao mérito técn
nico7.1..1 – Os crittérios para classificaçção das can
ntífico são:
cien

Critériios de aná
álise e julg
gamento

Peso

Nota

A

Experiênciia prévia do candi dato em projetos
científicos,, tecnológic
cos ou de in
novação na
a área do
projeto de pesquisa selecionado
s
.

1,0

0,0 a 10

B

Adequação
o do perfil do candida
ato ao proje
eto a ser
apoiado.

4,0

0,0 a 10

C

Alinhamen
nto do histó
órico acadê
êmico e pro
ofissional
do candida
ato às comp
petências e atividades exigidas
à execução do projeto
o.

5,0

0,0 a 10

7.1..1.1 – As informações relativas ao
os critérios de julgame
ento A, B e C, descrita
as no
item
m 7.1.1, devverão consta
ar no CV La
attes do can
ndidato.
7.1..2 – Para esstipulação das
d notas po
oderão ser utilizadas até
a duas cassas decima
ais.
a será aferida pela méédia ponderada
7.1..3 – A ponttuação final de cada ccandidatura
buídas para cada item.
das notas atrib
ate, a Comiissão de Av
valiação de Mérito devverá analisa
ar as
7.1..4 – Em casso de empa
e
e definir a sua ordem
m de classificação, appresentando
o de
candidaturas empatadas
ma motivada
a as razões
s e fundame
entos.
form
7.1..4.1 – Para
a o desemp
pate será co
onsiderada a candidattura com a maior nota
a no
ério C, segu
uidas das maiores
m
nota
as nos critérios B e A respectivam
r
mente.
crité
7.2 – Etapas do
d Julgame
ento
7.2..1 – Etapa I – Análise pela Comiissão de Prré-enquadrramento
7.2..1.1 - A composição e as atri buições da
a Comissão
o de Pré-eenquadramento
seguirão as dissposições contidas
c
na Portaria 2.1
195/2018 do
o MCTIC.
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7.2..1.2 – Esta etapa,
e
a ser realizada pela Comis
ssão de Pré
é-enquadram
mento, cons
siste
na análise dass candidatu
uras aprese
entadas quanto ao ate
endimento às disposiç
ções
esta
abelecidas nos
n itens 3 e 6 desta C
Chamada.
7.2..2 – Etapa II
I – Classifiicação pela
a Comissão de Avalia
ação de Méérito
7.2..2.1 – A composição e as atrib
buições da Comissão
o de Avaliaação de Mérito
seguirão as dissposições contidas
c
na Portaria 2.1
195/2018 do
o MCTIC.
7.2..2.2 – A pon
ntuação final de cada candidatura será aferida conform
me estabele
ecido
no item 7.1.
7.2..2.3 – Tod
das as can
ndidaturas avaliadas serão
s
objeto de pareecer de mérito
consubstanciad
do, contend
do a fundam
mentação qu
ue justifica a pontuaçãão atribuída.
7.2..2.4 – Apóss a análise de mérito e relevânc
cia de cada candidaturra, a Comis
ssão
devverá recome
endar:
aprovação; ou
o
a) a
b) n
não aprovaçção.
7.2..2.5 – O parrecer da Co
omissão de Avaliação de Mérito será registraado em Plan
nilha
de Julgamentto, contend
do a relaçção das candidatura
c
s recomenndadas e não
reco
omendadass por proje
eto, com a
as respectiv
vas pontua
ações finaiss, assim como
c
outrras informaçções e reco
omendaçõess pertinente
es.
7.2..2.6 – Dura
ante a class
sificação da
as candidatu
uras pela Comissão
C
dde Avaliação
o de
Mérrito, o Gesttor da Cha
amada e a Comissão de Pré-enquadramennto respons
sável
acompanharão
o as ativiidades e poderão recomenda
ar ajustes e correç
ções
neccessários.
anilha de Julgamento será assina
ada pelos membros
m
daa Comissão
o de
7.2..2.7 – A Pla
Ava
aliação de Mérito.
M
7.2..3 – Etapa
a III – De
ecisão do
o julgamen
nto pelo Diretor do
o Instituto
o de
Mattemática Pu
ura e Aplic
cada - IMPA
A.
7.2..3.1 – O Diretor
D
do Instituto de
e Matemática Pura e Aplicada - IMPA em
mitirá
deccisão do julg
gamento co
om fundam
mento no jullgamento re
ealizado peelas Comiss
sões
de Avaliação de Mérito, bem com
mo das co
onsideraçõe
es da Com
missão de PréEnq
quadramentto.

mento
8 – Resultado Preliminarr do Julgam
o de todas as
a candidatturas julgad
das, aprovad
das e não aaprovadas, será
8.1 – A relação
divu
ulgada na página
p
eletrrônica do P
Programa de
e Capacitaç
ção Instituccional do IM
MPA,
disp
ponível na
a Internet no ende
ereço http
ps://impa.brr/sobre/pcii conforme
e o
CRO
ONOGRAM
MA.
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8.2 – Nesta ettapa, será solicitado a
aos candida
atos aprova
ados que eencaminhem
m os
doccumentos co
omprobatórrios (cópiass) do RG ou
u Passaporrte e diplom
ma do curso
o de
maior grau de
e titulação acadêmicca, como também
t
qu
ue atestem
m por meio
o de
decclaração esscrita que cumprirão
o as norm
mas do Prrograma dee Capacita
ação
Insttitucional-PC
CI. Cabe ressaltar que a nã
ão apresentação doos docume
entos
soliccitados aca
arretará a de
esclassifica ção do candidato.

ativos
9 – Recursos Administra
Resultado Preliminar
P
do
d Julgameento
9.1 – Recurso Administrrativo do R
ar do
9.1..1 – Caso o candidato tenha justiificativa parra contestarr o resultaddo prelimina
julga
amento, poderá
p
ap
presentar recurso, dentro do
o prazo estipulado no
CRO
ONOGRAM
MA, por e-m
mail dirigido a: diretor@
@impa.br.
9.1..2 – O IMPA não se responsabil
r
izará por re
ecursos não
o recebidoss, ou receb
bidos
fora
a do prazo
o, em deco
orrência de
e problema
as técnicos dos compputadores e/ou
servvidores de internet, fa
alhas de ccomunicaçã
ão, congesttionamento das linhas
s de
com
municação, bem com
mo por qu aisquer ou
utros fatore
es que im
mpossibilitem
m a
tran
nsferência eletrônica
e
do
os dados.

10 – Resultado Final do Julgamentto
nto, da Com
10.1
1 – O resulltado final do
d julgamen
missão de Enquadram
mento do CNPq
(item
m 8 da Porrtaria 2.195
5/2018 do M
MCTIC), será divulgado na páginna eletrônica
a do
Prog
grama de Capacitação
C
o Institucion
nal do IMPA
A, disponíve
el na Internnet no endereço
http
ps://impa.br//sobre/pci, conforme
c
o CRONOGR
RAMA.

o das Cand
didaturas A
Aprovadas
11 – Execução
11.1
1 – Caberá ao coorden
nador do Su
ubprograma
a de Capacitação Instittucional rea
alizar
as indicações dos bolsista
as, seguida
a a ordem de
d classifica
ação do ressultado fina
al do
julga
amento, ap
pós a aprova
ação pela C
Comissão de
d Enquadra
amento, connforme prev
visto
na P
Portaria 2.195/2018 do
o MCTIC.
11.1
1.1 – No ca
aso da aprovação de ccandidatura do mesmo proponentee, para mais de
um projeto, ca
aberá ao co
oordenadorr do Subpro
ograma de Capacitaçção Instituciional
ndido.
indiccar o projetto a ser aten
11.2
2 – Em momento
m
oportuno, se
erá solicita
ado aos ca
andidatos aaprovados que
enccaminhem os
o docume
entos comp
probatórios (cópias) do CPF ee, no caso
o de
cida
adãos estra
angeiros, visto de perrmanência no país. Cabe
C
ressaaltar que a não
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apre
esentação dos docu
umentos ssolicitados acarretará a desclaassificação do
candidato.
3 – Após a inserção do bolsistta na Plata
aforma Inte
egrada Carllos Chagas
s do
11.3
CNP
Pq, este recceberá um comunicado
c
o do CNPq através do e-mail cadaastrado em
m seu
C.V
V. Lattes, co
om instruções para as sinar eletro
onicamente o Termo dde Aceitação da
Indicação da Bolsa,
B
que é requisito iindispensáv
vel para a im
mplementaçção da mes
sma;
O C
CNPq soliciitará també
ém a indica
ação de co
onta bancárria no país . Para tantto, o
IMP
PA poderá emitir uma
a carta de recomendação de abertura
a
dee conta para o
candidato apro
ovado.
11.4
4 – A imple
ementação das Bolsa
as indicadas dar-se-á pelo CNPqq, tão somente
apó
ós a aprovaçção das ind
dicações pe
ela Comissã
ão de Enquadramento,, conforme item
8 da
a Portaria MCTIC
M
nº 2.195, de 19//04/2018.
nquadrame
11.4.1 – A Comis
ssão de En
ento do CN
NPq poderáá indeferir uma
indiccação caso
o considere
e que houve
e algum víc
cio em qua
alquer uma das etapas do
julga
amento.
11.5
5 – O coord
denador do Subprogram
ma de Capa
acitação Ins
stitucional ppoderá canc
celar
a b
bolsa, por rendimento
r
insuficientte do bolsista ou porr ocorrênciaa, durante sua
implementação
o, de fato cuja
c
gravida
ade justifiqu
ue o cance
elamento, seem prejuízo
o de
ncias cabíve
eis em deciisão devida
amente fund
damentada.
outrras providên

12 – Da Avalia
ação
12.1
1 – O desempenho do
o bolsista se
erá avaliado pelo coorrdenador doo Subprogrrama
de C
Capacitação
o Institucion
nal.

ção da Cha
amada
13 – Impugnaç
13.1
1 – Decairá
á do direito de impugna
ar os termo
os desta Chamada o ciidadão que não
o fizzer até o pra
azo dispostto no CRON
NOGRAMA
A.
13.1
1.1 – Caso não seja impugnada dentro do prazo, o ca
andidato nãão poderá mais
m
contrariar as clláusulas desta Chamad
dando com todos os seeus termos..
da, concord
13.2
2 – A impug
gnação dev
verá ser diriigida à Dire
etoria do Ins
stituto de M
Matemática Pura
P
e Aplicada-IMPA, por corresp
pondência eletrônica
a, para o enderreço:
dire
etor@impa
a.br, seguindo as norm
mas do proce
esso administrativo fedderal.

ões Gerais
s
14 – Disposiçõ
14.1
1 – A prese
ente Chama
ada regula-sse pelos pre
eceitos de direito
d
públiico inserido
os no
caput do artigo
o 37 da Con
nstituição F ederal, pela
as disposiçõ
ões da Lei nº 8.666/93
3, no
E
Estrada Dona
a Castorina, 110 Rio de Janeiro - Bra
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que
e couber, e,, em espec
cial, pela RN
N 026/2018
8 do CNPq e Portaria 2.195/2018
8 do
MCT
TIC.
14.2
2 – A qualq
quer tempo, a presente
e Chamada poderá serr revogada ou anulada
a, no
todo
o ou em pa
arte, seja po
or decisão u
unilateral da
a Diretoria do
d Instituto de Matemá
ática
Pura
a e Aplicad
da-IMPA, se
eja por mottivo de interesse público ou exigêência legal, em
deccisão fundam
mentada, sem que issso implique direito à in
ndenização ou reclama
ação
qualquer na
atureza.
de q
14.3
3 – A Direttoria do Ins
stituto de M
Matemática Pura e Ap
plicada-IMPA
PA reserva-s
se o
dire
eito de reso
olver os ca
asos omisssos e as situações
s
não previstaas na presente
Cha
amada.

Rio de Janeiro, 17 de feve
ereiro de 20
020.
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