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EDITAL FUNTEC/FAPITEC/SE Nº 01/2022 - PROGRAMA DE APOIO À 

DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA – COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA-FAPITEC/SE 

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE, por 

meio de recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico FUNTEC, sob 

a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - 

SEDETEC, no âmbito dos Acordos de Cooperação Técnica  nº 06/2021 (SEAGRI 

/EMDAGRO/SEDETEC/FAPITEC) e nº 14/2021 (SEDUC/FAPITEC/SEDETEC),  tornam público o 

EDITAL FUNTEC/FAPITEC/SE Nº 01/2022 e convida profissionais, residentes no Estado de 

Sergipe, a se candidatarem ao Programa de Apoio à Divulgação da Ciência – COMUNICAÇÃO 

CIENTÍFICA – FAPITEC/SE, de acordo com o  que estabelece este Edital e em conformidade com 

a Lei nº 13.243/2016 e Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas posteriores alterações: 

 

1. OBJETIVO 

Despertar e desenvolver vocações na área da difusão científica a partir do envolvimento de 

pesquisadores, profissionais e estudantes, por meio de concessão de bolsas nas áreas previstas neste 

Edital, visando a geração de produtos de comunicação científica de qualquer natureza (textos, eventos, 

reportagens, programas) nas áreas da ciência e tecnologia, com ênfase nas atividades de pesquisa 

desenvolvidas com o apoio da Fundação de Apoio e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe. 

 

2. VIGÊNCIA DO EDITAL 

O presente Edital terá vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e dará suporte 

de até 24 (vinte e quatro) meses aos bolsistas selecionados, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) 

meses, não ultrapassando a vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº14/2021 

(SEDUC/FAPITEC/SEDETEC), contados a partir da data de assinatura do Termo de Outorga pelas 

partes. 

 

3. DURAÇÃO DAS BOLSAS 

A duração das bolsas serão, inicialmente, de até 24 (vinte e quatro) meses, com possibilidade de 

prorrogação em função da disponibilidade orçamentária, já a bolsa DTI (nível 3) terá duração de 24 

(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses. 

 

4. CRONOGRAMA 

 
ATIVIDADES DATA 

● Relançamento do Edital 24/01/2022 

● Período para envio eletrônico das propostas 24/01/2022 a 07/03/2022 

● Divulgação dos resultados no portal da FAPITEC/SE A partir de 18/03/2022 

● Prazo para Interposição de Recursos Administrativos 
Até 05 (cinco) dias úteis, a partir 

da data de divulgação do resultado 

● Contratação dos projetos aprovados A partir de 28/03/2022 

 

5. FORMA DE APOIO 
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5.1 Recursos financeiros 

O valor global do edital será de R$ 220.200,00 (duzentos e vinte mil e duzentos reais), oriundos da 

FAPITEC/SE, originário do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FUNTEC, sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e 

Tecnologia – SEDETEC. 

 

6. MODALIDADES, PERFIL E DURAÇÃO DA BOLSA 

 

a) Bolsa Profissional Jornalismo: bolsa na modalidade DTI (Desenvolvimento Tecnológico 

Industrial), nível 3, no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por um período de 

24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses; 

Número de vagas: 1 (uma). 

Objetivo: Desenvolver plano de atividades de pesquisa/ação referentes a sua área de formação 

atendendo o estabelecido no Termo de Outorga, além de gerar em fluxo contínuo, produtos 

jornalísticos (ex.: revistas, vídeos sobre projetos e processos de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I) produzidos no Estado de Sergipe e demais ações que contribuam para consolidar e difundir 

a ciência para diferentes públicos da sociedade neste veículo de comunicação institucional (site da 

FAPITEC/SE). Coordenar e supervisionar o site da FAPITEC/SE, a fim de avaliar a coerência das 

informações veiculadas com intuito de tornar o Portal em uma referência de notícias de CT&I 

nacional e internacional e atender ao princípio da transparência na gestão pública de CT&I. 

Perfil: Graduado em Jornalismo, com experiência profissional comprovada de no mínimo dois 

anos, em produção e edição de textos jornalísticos.  

 

b) Bolsa Profissional DTI – NÍVEL 4: As bolsas na modalidade DTI (Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial), nível 4, no valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), por um período 

de 24 (vinte e quatro) meses; 

Número de vagas: 2 (duas). 

Objetivo: Realizar estudos das ações estratégicas da Fapitec/SE que subsidiem a gestão 

institucional da difusão da ciência em Sergipe, de modo a colaborar para consolidação da política 

estadual de ciência, tecnologia e inovação, tendo como o propósito a ampliação da divulgação dos 

resultados e processos gerados por projetos financiados com recursos públicos; 

Perfil: possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), 

possuir experiência profissional comprovada, preferencialmente, na área da ciência e tecnologia e 

possuir habilidades com o pacote Microsoft Office, que inclui Word, Excel e Access, e as 

ferramentas do G Suite, como Planilhas, Apresentações e Formulários.  

 

c) Bolsa de Apoio Técnico: uma bolsa na modalidade ATP-NS (Apoio Técnico em Extensão no País), 

no valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), por um período de 24 (vinte e quatro) 

meses; 

Número de vagas: 1 (uma). 
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Objetivo: Realizar conjuntamente com o bolsista DTI (Desenvolvimento Tecnológico Industrial), 

nível 4, estudos das ações estratégicas da Fapitec/SE que subsidiem a gestão institucional da 

difusão da ciência em Sergipe, de modo a colaborar para consolidação da política estadual de 

ciência, tecnologia e inovação, tendo como o propósito a ampliação da divulgação dos resultados 

e processos gerados por projetos financiados com recursos públicos; 

Perfil: possuir diploma , devidamente registrado, com a conclusão de curso de nível superior, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com 
experiência comprovada, preferencialmente, na área de ciência e tecnologia. 

 

7. REQUISITOS E CONDIÇÕES DOS CANDIDATOS ÀS BOLSAS 

 

a) As bolsas, de que trata o presente Edital, serão regidas pela Resolução nº 

16/2019/CONSAD/FAPITEC/SE, e as anteriores Resoluções que tratam de questões específicas 

sobre as modalidades de bolsas. 

b) Os bolsistas ficarão sob a supervisão da coordenação do Programa de Comunicação e Inovação 

Tecnológica – PROCIT, para os fins específicos deste Edital, podendo consultar a Câmara Básica 

de Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes. 

c) Poderá ser instituída o Programa de Difusão Científica pela Diretoria Executiva da FAPITEC/SE, 

para os fins específicos deste Edital, podendo consultar a Câmara Básica de Ciências Humanas, 

Linguística, Letras e Artes. 

 

7.1 Dos bolsistas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - DTI, níveis 3 e 4 

a) Ser brasileiro ou naturalizado, quando estrangeiro ter visto permanente; 

b) Estar cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq e no sistema e-DOC; 

c) Ter registro profissional, quando for o caso; 

d) Ter diploma de graduação compatível com os perfis solicitados neste Edital; 

e) Ter, preferencialmente, experiência em difusão científica; 

f) Cumprir as atividades previstas no plano de trabalho, com dedicação mínima de 06 (seis) horas 

diárias, participando ativamente das atividades e demonstrando interesse, criatividade e iniciativa 

própria; 

g)  Não acumular a bolsa com qualquer modalidade de bolsa da FAPITEC/SE, de outras agências 

nacionais ou estrangeiras ou de organismos internacionais; 

h) Apresentar uma única proposta por meio eletrônico, via E-DOC> Protocolo Externo, ou através do 

link https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/. 

 

7.2 Do bolsista ATP-NS (Apoio Técnico em Extensão no País) 

a) Ser brasileiro ou naturalizado, quando estrangeiro ter visto permanente; 

b) Estar cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq e no sistema e-DOC; 

c) Ter diploma de graduação compatível com os perfis solicitados na alínea “c” do item 6 deste Edital; 

d) Ter, preferencialmente, experiência em difusão científica; 

e) Cumprir carga horária de 06 (seis) horas diárias; 

https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/
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f) Não acumular a bolsa com qualquer modalidade de bolsa da FAPITEC/SE, de outras agências 

nacionais ou estrangeiras ou de organismos internacionais; 

g) Apresentar uma única proposta. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

a) Despertar e desenvolver vocações na área da difusão científica a partir do envolvimento de 

pesquisadores, profissionais e estudantes da área de Jornalismo – Comunicação Social na geração de 

produtos de divulgação científica de qualquer natureza (jornais, revistas, rádio, televisão, internet, 

eventos, etc.); 

b) Incrementar ações de aproximação com profissionais de comunicação e áreas a fins voltadas a 
ampliar a cobertura do jornalismo científico na imprensa local; 

c) Estudos e ações estratégicas que subsidiem a gestão institucional da difusão da ciência em Sergipe, 

de modo a colaborar para a consolidação da política estadual de ciência, tecnologia e inovação, tendo 

como o propósito a ampliação da divulgação dos resultados e processos gerados por projetos 

financiados com recursos públicos; 

d) Incrementar a inserção de matérias com a temática de ciência, tecnologia e inovação na mídia local 

e nacional. 

 

8.1 Produto esperado 

Espera-se como produto final matérias de disseminação e divulgação de C,T&I, com ênfase nas 

atividades de pesquisa desenvolvidas através dos Editais voltados à Políticas Públicas de pesquisa 

científica e inovação tecnológica, a fim compor um material de conteúdo jornalístico no modelo da 

Revista Pesquisa-SE. Os candidatos poderão ter acesso aos números anteriores da Revista 

presencialmente no endereço da FAPITEC/SE, a fim de conhecer o formato do produto esperado. 

 

9. AUXÍLIO PESQUISA 

Será concedido ao bolsista profissional da área de jornalismo (DTI – Desenvolvimento Tecnológico 

Industrial, nível 3) e ao bolsista ATP-NS (Apoio Técnico em Extensão no País), auxílio-pesquisa, que 

será utilizado na elaboração e produção dos materiais de disseminação e divulgação de C,T&I. 

 

10. ITENS FINANCIÁVEIS 

a) Equipamentos, materiais permanentes e bibliográficos necessários ao desenvolvimento da pesquisa; 

b) Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos e software; 

c) Passagens, despesas com locomoção e diárias, no território nacional, relacionados ao 

desenvolvimento do projeto; 

d) Serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica) relacionados ao projeto. 

 

11. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

a) Contratação ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo e despesas de rotina 

como contas de luz, água, telefone e similares, móveis e obras civis, entendidas como despesas de 
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contrapartida obrigatória da instituição responsável pela execução de projetos; 

b) Pagamentos contábeis e administrativos, incluindo despesas com contratação de pessoal da própria 
instituição solicitante ou parceira; 

c) Itens não financiáveis previstos no Manual de Instruções para Utilização e Prestação de Contas de 

Auxílios Financeiros pela FAPITEC/SE. 

 

12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

a) A proposta deverá ser apresentada sob a forma de projeto de pesquisa e submetida à FAPITEC/SE, 

obedecendo o item 4 que trata do Cronograma deste Edital; 

b) Expirado o prazo limite indicado no Edital, nenhuma outra proposta será recebida, assim como não 

serão aceitos adendos, substituições, ou esclarecimentos que não forem explícita ou formalmente 

solicitados pela FAPITEC/SE; 

c) O proponente deverá se cadastrar no e-DOC - Protocolo Externo através do link 

https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/ para submeter a proposta à Fundação de Apoio 

à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE, sob pena de 

desenquadramento caso a proposta seja encaminhada para outro órgão; 

d) Será aceita uma única proposta para cada candidato. Caso seja recebida uma segunda solicitação, ela 

será considerada como substituta da anterior. 

 

13. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA ENVIO DA PROPOSTA 

 

13.1 Do bolsista DTI, nível 3 – Jornalismo 

a) Projeto de Difusão Científica: o arquivo contendo o projeto de difusão científica deve ser gerado 

no formato “pdf”, limitando-se a 20Mb (vinte megabytes). Caso seja necessário utilizar figuras, 

gráficos, etc, para esclarecer a argumentação da proposta, estas não devem comprometer a capacidade 

do arquivo, pois a proposta que exceder o limite de 20Mb terá dificuldade de ser recebida pelo e-DOC. 

Recomenda-se que o projeto apresente as seguintes informações, de forma a permitir sua adequada 

análise e avaliação (ANEXO I); 

b) Comprovante de residência em nome do proponente (caso  o comprovante de residência não esteja 

em nome do proponente, deverá ser anexado no sistema  junto ao comprovante de residência, uma 

declaração emitida pelo titular do comprovante de residência, cuja assinatura deverá estar reconhecida 

em cartório); 

c) Diploma de graduação e do registro profissional (frente e verso). No caso de títulos obtidos no 

exterior, este deverá necessariamente ser revalidado no Brasil por instituição de ensino superior 

credenciada para tal; 

d) Diploma de Pós-Graduação de mais alto nível (frente e verso), se for o caso. No caso de títulos 

obtidos no exterior, este deverá necessariamente ser revalidado no Brasil por instituição de ensino 

superior credenciada para tal; 

e) Currículo Lattes atualizado na Plataforma do CNPq; 

https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/
https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/
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f) Declaração de não acúmulo de bolsa (modelo disponível no FAPITEC/SE); 

g) O proponente deverá juntar em um único arquivo o ANEXO I e os demais documentos necessários 

no formato “pdf”, limitando-se a 20Mb (vinte megabytes). Caso seja necessário, o proponente poderá 

enviar mais de um arquivo, contudo deverá identificar que se trata de um arquivo complementar à 

proposta. 

13.2 Dos bolsistas DTI-nível 4 e ATP-NS 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO I); 

b) Comprovante de residência em nome do proponente (caso  o comprovante de residência não esteja 

em nome do proponente, deverá ser anexado no sistema  junto ao comprovante de residência, uma 

declaração emitida pelo titular do comprovante de residência, cuja assinatura deverá estar reconhecida 

em cartório); 

c) Diploma de graduação (frente e verso). No caso de títulos obtidos no exterior, este deverá 

necessariamente ser revalidado no Brasil por instituição de ensino superior credenciada para tal; 

d) Diploma de pós-graduação de mais alto nível (frente e verso), se for o caso; 

e) Currículo Lattes atualizado na Plataforma do CNPq; 

f) Declaração de não acúmulo de bolsa (modelo disponível no site FAPITEC/SE);  

g) O proponente deverá juntar em um único arquivo o ANEXO I e os demais documentos necessários 

no formato “pdf”, limitando-se a 20Mb (vinte megabytes). Caso seja necessário, o proponente poderá 

enviar mais de um arquivo, contudo deverá identificar que se trata de um arquivo complementar à 

proposta. 

 

14. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas em atendimento a este Edital será realizada por intermédio de 

análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas: 

 

a) ETAPA I – Enquadramento e pré-análise pela Área Técnica 

 

Esta etapa, a ser realizada pela área técnica da FAPITEC/SE, consiste na análise preliminar da 

documentação da proposta apresentada em conformidade com os critérios do Edital. Somente as 

propostas enquadradas nesta fase serão encaminhadas à próxima fase. 

 

b) ETAPA II – Análise, Julgamento e Classificação pela Câmara Especial de Avaliação 

 

b.1) A Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, por meio de consulta às Câmaras de Assessoramento, 

constituirá uma Câmara Especial de Avaliação específica para o presente Edital, composta por 

pesquisadores doutores de reconhecida competência científica nas áreas de comunicação e 

jornalismo; 

 

b.2) A Câmara Especial de Avaliação selecionará os bolsistas através da análise do perfil, segundo as 

normas descritas na tabela de critérios de julgamento para análise de mérito do candidato  (Tabela 1). 

 

b.3) Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critério de desempate (na 
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seguinte ordem):  
 

  - Bolsa Profissional DTI-3: maior pontuação no item de “experiência em divulgação científica” da tabela 

currículo; maior pontuação no item “experiência profissional” da tabela currículo; maior pontuação no item 

“titulação” da tabela currículo. 

 - Dos bolsistas DTI, nível 4 e ATP-NS: maior pontuação no item de “experiência em divulgação científica” 

da tabela currículo; maior pontuação no item “experiência profissional” da tabela currículo; maior pontuação no 

item “titulação” da tabela currículo. 

 

b.4) A pontuação máxima a ser obtida na TABELA 1 – CURRÍCULO nas modalidades da Bolsa 

Profissional DTI-3, DTI, nível 4 e ATP-NS, será de 10 (dez) pontos.  

 

TABELA 1 – Critérios de julgamento para os candidatos à bolsa. 

a) Bolsa Profissional DTI-3 

 

CURRÍCULO 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 

 

TITULAÇÃO 

GRADUAÇÃO: 1 PONTO 

ESPECIALIZAÇÃO: 2 PONTOS 

PÓS-GRADUAÇÃO Stricto Sensu: 

MESTRADO: 3 PONTOS 

DOUTORADO: 4 PONTOS 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Cursos de aperfeiçoamento com mais de 180 (cento e 

oitenta horas): 0,25 PONTOS/CURSO, ATÉ O 

MÁXIMO 1 PONTO 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 0,5 PONTOS/ANO – MÁXIMO 2 PONTOS 

EXPERIÊNCIA EM DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 
0,5 PONTOS/ANO – MÁXIMO 3 PONTOS 
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CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

CRITÉRIOS PONTOS 

Originalidade e Ineditismo Até 2,0 

Consistência na abordagem do tema (Coerência e correção de informação) Até 2,0 

Contribuição ao conhecimento sobre o assunto e à popularização da ciência Até 2,0 

Qualidade do texto à linguagem (objetivo, clareza e correção gramatical 

segundo a nova regra ortográfica) 
Até 2,0 

Utilização de recursos visuais complementares à informação (box, infográficos, 

etc.) 
Até 2,0 

Total Até 10,0 

 

A pontuação final de cada proposta somente para a modalidade Bolsa Profissional DTI-3 será obtida 

pela Câmara Especial de Avaliação utilizando peso de 50% (cinquenta por cento) para o currículo do 

candidato a bolsa e 50% (cinquenta por cento) para a proposta de difusão científica, conforme 

candidatura a modalidade da bolsa, avaliada pelos membros da Câmara. 

b) Dos bolsistas DTI, nível 4 e ATP-NS 

 

CURRÍCULO 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 

 

TITULAÇÃO 

Graduação 1 PONTO 

Especialização 2 PONTOS 

          

Pós-Graduação Stricto 

Sensu: 

 

Mestrado 3 PONTOS 

Doutorado 4 PONTOS 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Cursos de 

aperfeiçoamento com 

mais de 180 (cento e 

oitenta horas) 

0,25 PONTOS/CURSO, 

ATÉ O MÁXIMO 1 

PONTO 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 0,5 PONTOS/ANO – MÁXIMO 2 PONTOS 

EXPERIÊNCIA EM DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 
0,5 PONTOS/ANO – MÁXIMO 3 PONTOS 
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ETAPA III – Aprovação pela Diretoria Executiva 

A proposta recomendada pela Câmara Especial de Avaliação será submetida à apreciação da Diretoria 

Executiva da FAPITEC/SE, que emitirá a decisão final sobre sua aprovação. 

 

15. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

a) A FAPITEC/SE comunicará a aprovação das bolsas aos candidatos, a quem caberá recurso. A 

Câmara Especial de Avaliação da FAPITEC/SE, em conjunto com a Procuradoria Jurídica da 

FAPITEC/SE, apreciará os recursos; 

b) A FAPITEC/SE divulgará lista de prioridade 2 para os proponentes que ficarem como excedentes; 

c) O proponente tomará conhecimento do resultado por intermédio de correspondência eletrônica; 

d) Cabe recurso administrativo da decisão proferida, desde que sejam observadas as questões de 

legalidade. Este deverá ser protocolado na FAPITEC/SE em até 05 (cinco) dias úteis a partir da data 

da divulgação do resultado no site da Fundação. O recurso deverá ser dirigido a Diretoria Executiva 

da FAPITEC/SE que encaminhará para Câmara Especial de Avaliação do Edital, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais; 

e) O resultado publicado poderá vir a ser modificado em função de deliberação ulterior sobre os 

recursos administrativos eventualmente interpostos após a publicação. 

 

16. TERMO DE OUTORGA 

A concessão da bolsa aos bolsistas aprovados ocorrerá mediante a celebração de Termo de Outorga, 

entre FAPITEC/SE e bolsista, no qual estarão estipulados compromissos entre as partes. 

A concessão do auxílio prevista no item 9 deste Edital, ocorrerá mediante a celebração do Termo de 

Outorga de Auxílio Financeiro para Desenvolvimento do Programa de Difusão Científica, formalizada 

entre FAPITEC/SE e o bolsista, no qual estarão estipulados compromissos entre as partes. No caso 

dos bolsistas DTI a obtenção dos itens financiáveis previstos no item 10, será formalizada diretamente 

entre a FAPITEC/SE e o bolsista. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES 

 

17.1 Da FAPITEC/SE 

a) Assumir o compromisso de efetivar a liberação mensal das bolsas por meio de recursos; 

b) Disponibilizar estrutura para o desenvolvimento das atividades dos bolsistas. 

17.2 Dos bolsistas, no que couber1 

a) Não acumular a bolsa com qualquer modalidade de bolsa da FAPITEC/SE, de outras agências 

                                                      
1 O não cumprimento de qualquer exigência por si só oportunizará à FAPITEC/SE o direito unilateral de cancelamento da bolsa 

e do auxílio concedido, e a convocação do subsequente. 
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nacionais ou estrangeiras ou de organismos internacionais; 

b) Examinar e assinar o Termo de Outorga, para certificar-se de seus direitos, deveres e obrigações; 

c) Durante a fase de contratação, o bolsista DTI, nível 3 elaborará o Plano de Atividades para 
aprovação da Diretoria Executiva da FAPITEC/SE;  

d) Administrar os recursos financeiros com a expressa anuência da Diretoria Executiva e de acordo 
com as normas contidas no Manual de Prestação de Contas da FAPITEC/SE, não utilizando os 

benefícios para fins outros que não os aprovados;  

e) Cada bolsista deverá enviar via e-Doc Externo, Relatório Técnico Parcial a cada 06 (seis) meses, e 
Final até 30 (trinta) dias após o término da vigência da bolsa, segundo modelo fornecido pela 

FAPITEC/SE, o mesmo deverá estar devidamente preenchido e assinado pelo bolsista. A não 
apresentação do relatório parcial no prazo determinado poderá acarretar a suspensão da bolsa;  

f) Realizar Prestação de Contas Financeira Parcial, a cada 12 (doze) meses e, após encerrado o seu 
prazo de execução realizar a Prestação de Contas Financeira Final, ou pela rescisão do Termo Outorga, 

devendo a prestação de contas financeira observar as diretrizes previstas no Manual de Prestação de 
Contas da FAPITEC/SE, bem como na legislação aplicável; 

g)  Entregar o relatório técnico final e prestação de contas financeira nos prazos previstos, sob pena 

de arcar com as consequências legais bem como, denegação de recursos financeiros a novos projetos 
e inclusão no cadastro de inadimplentes do FAPITEC/SE; 

h) Na hipótese da não aprovação integral ou parcial da prestação de contas financeira e/ou relatório 
técnico (final e/ou parcial), o  bolsista deverá efetuar a devolução dos recursos recebidos, integral ou 

proporcionalmente, conforme o caso, sem prejuízo da correção monetária devida; 

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades estabelecidas no plano de trabalho e/ou plano 

de atividades a serem desempenhadas durante o período da bolsa, prestando à FAPITEC/SE e a 

coordenação do Programa de Comunicação Científica e Tecnológica – PROCIT as informações devidas, 

quando solicitadas; 

j) O não cumprimento das atividades estabelecidas no plano de trabalho e/ou plano de atividades, e o 

não encaminhamento do Relatório Técnico e da Prestação de Contas financeira nos prazos 
estabelecidos poderá acarretar a suspensão ou cancelamento da bolsa e do auxílio. Em caso de 

cancelamento, ocorrerá convocação do subsequente da lista de Prioridade 2; 

k) Não utilizar saldos dos recursos aprovados para fins pessoais; 

l)  Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

m) Colaborar com a FAPITEC/SE em assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado; 

n) Solicitar autorização à FAPITEC/SE para a publicação de quaisquer produtos de divulgação de 

resultados do projeto; 

o) Fazer referência, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPITEC/SE utilizando a identidade visual 

da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações; 

p) Fazer, obrigatoriamente, referência à sua condição de bolsista da FAPITEC/SE nas publicações, 

nos trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de comunicação, 

utilizando a identidade visual da Fundação; 

q) Estabelecer o endereço da FAPITEC/SE como principal local de desempenho das atividades do 

projeto, cumprindo com a carga horária destinada a essa modalidade de Bolsa – 30h/semanais; 
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18. TERMO DE OUTORGA DE BOLSA 

A concessão da bolsa será formalizada com a prévia celebração do Termo de Outorga de Bolsa,                        

onde se estabelecerão os compromissos e responsabilidades dos bolsistas. 

 

19. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

a) A Coordenação do Programa de Comunicação Científica e Tecnológica – PROCIT acompanhará 

o plano de atividades por meio de: realização de reuniões de acompanhamento, avaliação do relatório 
técnico semestral e final, com cópias do produto esperado (subitem 8.1 deste Edital); 

b) O descumprimento das atividades dos bolsistas previstas no plano de trabalho, assim como, outras 
prerrogativas que acarretem danos ao desenvolvimento dos trabalhos, justificadas pela coordenação 

do Programa de Comunicação Científica e Tecnológica – PROCIT, poderá causar o cancelamento da 
bolsa, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Assim sendo, a FAPITEC/SE poderá convocar 

outro candidato aprovado no Edital disponível na lista de prioridade 2. 

 

20. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 

É de exclusiva responsabilidade de cada bolsista adotar todas as providências que envolvam 

permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias à execução das atividades. 

 

21. DIREITOS AUTORAIS 

Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os materiais 

(especificações, produtos, projetos, originais, arquivos, programas, relatórios e demais documentos) 

produzidos no âmbito e na vigência deste Edital devem reverter exclusivamente à FAPITEC/SE e 

demais instituições parceiras. 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 Impugnação do Edital 

a) Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a FAPITEC/SE, aquele que, tendo 

aceitado sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que acarretem 

em vício, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

22.2 Revogação ou anulação do Edital 

a) A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado por motivo de interesse público ou por 

ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique no direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

 

22.3 Recursos administrativos 

a) Serão considerados apenas os recursos que apontem questões de legalidade no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a partir da data da divulgação do resultado no site da FAPITEC/SE 

(http://www.fapitec.se.gov.br). 

 

http://www.fapitec.se.gov.br/
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22.4 Concessões e prazo para a liberação dos recursos 

a) As bolsas serão depositadas diretamente em conta dos bolsistas selecionados neste Edital; 

b) As concessões serão feitas em função das disponibilidades orçamentárias e financeiras da 
FAPITEC/SE. 

 

22.5 Obrigatoriedade de citação 

a) Toda publicação apoiada com recursos provenientes do presente Edital deverá citar, 

obrigatoriamente, o apoio da FAPITEC/SE. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

a) Os recursos humanos prestados, a qualquer título, na execução das atividades previstas no presente 

Edital, não caracterizam vínculo empregatício junto à FAPITEC/SE; 

b) Os equipamentos apresentados no orçamento da proposta selecionada pelo presente Edital serão de 

uso exclusivo para o desenvolvimento das atividades do Programa de Difusão Científica, e de 

patrimônio da FAPITEC/SE. 

 

24. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Diretoria Executiva da FAPITEC/SE reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações 
não previstas no presente Edital. 

 

25. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos junto à 

Diretoria Técnica da FAPITEC/SE, através da Coordenação do Programa de Comunicação Científica 

e Tecnológica – PROCIT da FAPITEC/SE pelo telefone (79) 3259-0363 ou pelo e-mail 

procit@fapitec.se.gov.br. 

 

Aracaju(SE), 24 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Ronaldo Botelho Guimarães 

Diretor Presidente Interino da FAPITEC/SE 
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