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EDITAL NIEP N° 01/2020 , 26 DE OUTUBRO DE 2020 – CHAMADA INTERNA 

SELEÇÃO DE PROFESSOR-PESQUISADOR BOLSISTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO, 

PESQUISA E INOVAÇÃO 

 

 O núcleo de inovação, extensão e pesquisa da Faculdade Vale do Cricaré (NIEP) 

constitui-se como uma organização institucional acadêmica multidisciplinar e aberta à 

toda comunidade universitária (interna e externa). Dentre seus objetivos, visa promover 

por meio do raciocínio técnico-científico e criativo, a obtenção de soluções acadêmicas 

inovadoras, a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. Maiores informações sobre a constituição do NIEP-FVC podem ser consultadas pelo 

link: https://www.ivc.br/nucleodepesquisaextensaoinovacao  

1.2. A presente seleção tem como objeto a seleção de professores interessados(as) em 

atuar na equipe de PROFESSORES(AS) PESQUISADORES(AS) do núcleo de inovação, extensão e 

pesquisas FVC.  

1.3. A inscrição neste processo seletivo implicará no conhecimento e na tácita aceitação 

das condições estabelecidas neste edital, não devendo o(a) candidato(a) alegar seu 

desconhecimento. Ao efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) declara estar ciente do conteúdo 

deste edital e acata na íntegra as suas disposições.  

1.4. Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail: 

felipe.souza@ivc.br  

 

2. DAS VAGAS   
2.1. Serão oferecidas 2 vagas disponíveis à contratação imediata.  

2.2. Serão oferecidas 12 vagas disponíveis ao cadastro-reserva deste edital, com 

validade de 6 meses.  

3. DOS REQUISITOS GERAIS PARA CANDIDATURA  
3.1. O (A) candidato(a) poderá participar do Processo de Seleção de que trata este Edital 

se atender às seguintes exigências:  

a) ter experiência docente de, no mínimo, 1 (um) ano no magistério superior; 
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b) ser docente da FVC e não se encontrar em situação de afastamento das funções do 

cargo de origem durante o período em que atuar como bolsista; 

c) possuir conhecimentos básicos de informática e de internet, sobretudo em 

Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVA), preferencialmente, na plataforma de 

aprendizagem da FVC; 

d) ter perfil autônomo, proativo, criativo e de bom relacionamento com discentes e 

colegas docentes.  

 

3.2. O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá:  

a) ter disponibilidade de 2 (duas) horas semanais a serem trabalhadas a distância e 

presencialmente, de acordo com a necessidade da coordenação e das particularidades do plano 

de trabalho;  

b) ter disponibilidade, quando solicitado, para participar de reuniões do NIEP; 

c) ter disponibilidade para reunir-se semanalmente presencial e virtualmente com 

discentes de seu grupo de pesquisa.  

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) PROFESSOR(A) PESQUISADOR(A) 

4.1 O(A) Professor(a) pesquisador(a) é o(a) profissional que se relaciona diretamente com 

os discentes, NIEP e coordenação dos cursos de graduação; desenvolvendo essencialmente as 

seguintes atividades:  

a) Estimular a realização de projetos de extensão, inovação e pesquisa juntamente dos 

discentes dos diversos colegiados;  

b) promover juntamente da coordenação de cursos de graduação a participação em 

editais de fomento advindos de iniciativas públicas e privadas; 

c)  estruturar um grupo de pesquisa com discentes da FVC para a execução dos projetos; 

d) realizar avaliações periódicas do desempenho dos estudantes membros do grupo de 

pesquisa e responsabilizar-se pelas devidas seleções, substituições e recomposições do grupo; 

e) participar de reuniões semanais de desenvolvimentos dos projetos, juntamente dos 

respectivos grupos de pesquisa e NIEP;  

f) participar de projetos multidisciplinares e “ações de rede” (iniciativas institucionais 

estratégicas de inovação, pesquisa e extensão);  

g) elaborar relatórios sobre as atividades realizadas para encaminhamento ao 

NIEP/direção acadêmica quando solicitadas;  

h) cumprir os prazos de apresentação de relatórios e resultados dos projetos em 

andamento, conforme solicitado;  

i) publicar, assim que possível, os resultados de pesquisas em revistas acadêmicas e 

periódicos de relevância (inclusive nas revistas institucionais FOZ e Rumos da Informação);  
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5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1. A inscrição será realizada, no período de 26 de outubro a 02 de novembro de 

2020, por meio do envio das informações pessoais e do plano de trabalho (conforme modelo 

anexado) pelo link: https://forms.gle/Da36iT7kDBLeAWEA9  

 

 

6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

6.1. A comissão avaliadora será composta por:  

a) Representante (s) da direção acadêmica da FVC;  

b) Representante (s) do NIEP FVC; 

c) Representante (s) do conselho superior.  

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PONTUAÇÕES 

7.1. A seleção do professor pesquisador bolsista obedecerá a seguinte distribuição 

de pontos:  

ITEM CRITÉRIO VALOR DO ITEM 

1 Tempo de magistério superior  0 – 20,0 

2 Plano de trabalho apresentado 0 – 50,0 

3 Participação/aprovação de 
projetos em editais de fomento 

0 – 30,0 

TOTAL 100,0 

 

7.2. O tempo de magistério superior terá a pontuação assim discriminada:  

DISCRIMINAÇÃO (em anos) VALOR 

0 a 3  7,0  

3 a 6 15,0  

Acima de 6 20,0  

 

7.3. O plano de trabalho terá a pontuação cumulativa assim discriminada:  

DISCRIMINAÇÃO  VALOR 

Criatividade  10,0  

Viabilidade técnica e orçamentária 10,0  

Impacto da execução 20,0 

Aspectos formais da escrita científica 10,0 

 

7.4. A participação/aprovação em editais de fomento anteriores terá a pontuação 

assim discriminada:  

DISCRIMINAÇÃO (em número de aprovações)  VALOR 

1  15,0 

Acima de 1  30,0  
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8. DA BOLSA E CARGA-HORÁRIA 

8.1. As bolsas não constituem vínculo trabalhista ou de regime jurídico do serviços, 

portanto, não se aplicam benefícios como férias, gratificação natalina; 

8.2. O pagamento da bolsa estará condicionado à entrega do relatório mensal de 

atividades;  

8.3. A bolsa será paga por acréscimo à folha de pagamento do professor pesquisador;  

8.4. As bolsas serão pagas no valor equivalente a 2 horas/aulas semanais, totalizando uma 

carga-horária de 8 horas/aulas mensais; 

8.4. As bolsas serão pagas proporcionalmente à maior titulação do professor, desde que 

devidamente comprovada e cadastrada no setor de RH da instituição.  

 

9. DOS RESULTADOS DESTA SELEÇÃO  

9.1. Os resultados desta seleção serão publicados na página do NIEP-FVC: 

https://www.ivc.br/nucleodepesquisaextensaoinovacao ; 

9.2. Os resultados serão divulgados até o dia 06/11; 

9.3. A interposição de recursos quanto ao resultado desta seleção poderá ser feita por 

email até 23:00 do dia 08/11, endereço: felipe.souza@ivc.br   

 

10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras 

constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminarão o(a) candidato(a), 

anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição; 

10.2.  O(A) profissional que não desempenhar suas funções conforme as diretrizes 

propostas por este edital e pela coordenação do NIEP-FVC será automaticamente desligado; 

10.3. A validade deste processo seletivo será de 6 meses, a contar da data de 

publicação dos resultados da seleção; 

10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do NIEP-FVC.   

 

11. ANEXOS 
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 MODELO DE PLANO DE TRABALHO    

PROFESSOR PESQUISADOR NIEP  

DADOS DO PROFESSSOR PESQUISADOR 

NOME:      CPF:    

TELEFONE:      GRADUAÇÃO EM: 

EMAIL:      MAIOR TITULAÇÃO: 

PRINCIPAL CURSO QUE LECIONA:  

POSSUI CADASTRO NO SIGFAPES?    (  ) SIM   (   ) NÃO  

DADOS DA EQUIPE DE TRABALHO 

Possui atualmente estudantes da FVC sob sua orientação?  Se sim, preencha abaixo 

(adicione quantas linhas forem necessárias):  

Nomes dos 
estudantes 

Curso de Graduação Email  

   

   

   

   

 

Possui atualmente estudantes de fora da FVC sob sua orientação?  

Nomes dos 
estudantes 

Instituição  Email  

   

   

   

   

 

DADOS DO PROJETO EM ANDAMENTO OU QUE SERÁ INICIADO 

1. Faça uma breve descrição geral sobre seu projeto de pesquisa/extensão: 

 

2. Liste 3 Palavras-chave:  
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3. Justificativa para a realização do projeto:  

 

4. Objetivos gerais e específicos:  

 

5. Metodologias previstas: 

 

6. Cronograma detalhado: 

 

Atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 

      

      

      

      

      

 

 


