PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL (PCI)
4º Processo Seletivo do PCI/IBICT de 2014

O INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(IBICT), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), torna
pública a abertura de inscrições para o processo seletivo de candidatos a bolsas no âmbito do seu
Programa de Capacitação Institucional (PCI).

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 28/08/2014 a 03/09/2014, das 8 às 17 horas
LOCAL DE INSCRIÇÃO
Protocolo do IBICT – SAUS, Quadra 05, Lote 06, Bloco “H”, Térreo
CEP: 70.070-912 – Brasília, DF
Telefone para informações: (61) 3217-6178/6101/6435
E-mail: cristianefelix@ibict.br / ricardo@ibict.br

MODALIDADE DA BOLSA: PCI-D
Destinada a possibilitar o fortalecimento da equipe responsável pelo desenvolvimento de projetos
de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, por meio de agregação temporária de profissionais,
sem vínculo empregatício, necessários à execução dos projetos. A bolsa poderá ter a duração de até
36 (trinta e seis) meses, no mesmo projeto ou em projetos distintos, consecutivos ou alternados, e,
ainda, respeitada a vigência e o limite orçamentário do projeto.

DOCUMENTOS EXIGIDOS
1. Currículo cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) e impresso contendo as
seguintes informações:
• Dados pessoais (nome completo, CPF, RG e endereço completo, com CEP);
• Contato (e-mail, telefone celular e/ou fixo);
• Formação acadêmica detalhada (nome do curso, instituição de formação, período, cidade);
• Experiência profissional detalhada (instituição/empresa, função/cargo ocupado, período em
que trabalhou);

•

Se o candidato possuir artigos técnicos e/ou científicos publicados em periódicos
especializados nacionais e internacionais, jornais, revistas, boletins entre outros, livros ou
capítulos publicados, teses orientadas, comunicações em congressos, seminários nacionais
e internacionais, patentes obtidas, filmes, vídeos, audiovisuais realizados, deverá fazer
menção no currículo;

2. Idiomas – informar o nível de conhecimento;
3. Cópia da carteira de identidade e CPF;
4. Uma foto 3X4;
5. Cópia de diplomas e certificados.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
•

Ser brasileiro ou estrangeiro residente em situação regular no País;

•

Ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, o qual comprovará a
experiência profissional do candidato. Será eliminado do certame o candidato que não se
cadastrar e/ou deixar de encaminhar a via impressa, contendo os dados pessoais e
profissionais;

•

Não possuir bolsa de longa duração do CNPq ou de qualquer outra instituição brasileira;

•

Não ter vínculo empregatício;

•

Ter disponibilidade para realizar atividades em Brasília, presencialmente;

•

Não estar matriculado em curso de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado);

•

Ter formação acadêmica compatível com o tema da vaga pretendida (Anexo1);

•

Entregar em envelope todos os documentos exigidos na data estipulada neste Edital;

•

Informar no envelope o código referente à vaga, conforme Anexo 1;

•

Não serão analisados documentos enviados após a data de encerramento do processo
seletivo;

•

Em caso de insuficiência de candidatos inscritos para determinada vaga, ou de acordo com
o interesse do Instituto, poderá ser feito redirecionamento de inscrições de uma vaga para
outra, desde que os perfis sejam similares;

•

Não serão aceitos currículos via e-mail.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
O julgamento será composto de avaliação de currículo dos candidatos e de entrevista realizada
pelo Coordenador do Subprojeto. O enquadramento da bolsa atenderá ao previsto na Resolução

Normativa nº 041/2013, disponível no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
O currículo do candidato selecionado, assim como todos os documentos relativos ao processo
seletivo, será submetido à Comissão de Enquadramento do Programa de Capacitação Institucional.
ANEXO 1
SUBPROJETO
1. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO
DIGITAL EM REDE
Código da Vaga: MI 1001 (UMAVAGA)
Formação: Graduação concluída em Tecnologia da Informação.
Conhecimentos Necessários:
• Analise de requisitos;
• Analise e desenvolvimento de sistemas;
• Sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS); e
• Capacidade de leitura em língua inglesa técnica.
Início das Atividades: 01/09/2014 (data de implementação no sistema)
Previsão de Vigência: 08 meses (podendo ser prorrogado o prazo de vigência da bolsa)
Valor Mensal da Bolsa: R$ 2.200,00

2. TECNOLOGIAS PARA A GESTÃO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA
Código da Vaga: SHI 1001 (UMAVAGA)
Formação: Graduação concluída em Ciência da Computação ou área correlata.
Conhecimentos Necessários:
•
•
•
•

Conhecimentos básicos de sistemas operacionais baseados em Linux, consistindo
de instalação, gerenciamento (instalação e atualização de aplicativos) e monitoria;
Conhecimentos de SGBD (Postgresql e/ou MySQL), sobre instalação,
gerenciamento e uso da linguagem SQL;
Conhecimentos de lógica e programação em linguagens (JAVA e/ou PHP),
avaliação, manutenção e desenvolvimento de programas; e
Capacidade de leitura em língua inglesa técnica.

Início das Atividades: 01/09/2014 (data de implementação no sistema)
Previsão de Vigência: 08 meses (podendo ser prorrogado o prazo de vigência da bolsa)
Valor Mensal da Bolsa: R$ 2.200,00

3. USUÁRIOS E QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
Código da Vaga: AR 1001 (UMAVAGA)
Formação: Graduação concluída em Comunicação Social – preferencialmente Publicidade
e Propaganda.
Conhecimentos Necessários:
•
•
•
•
•

Domínio de ferramentas de produção de peças publicitárias (ex: Photoshop, Corel
Draw, InDesign etc);
Coordenação de equipe de criação e/ou produção;
Experiência em marketing institucional;
Experiência em relações com clientes (internos e externos); e
Experiência em campanhas publicitárias.

Início das Atividades: 01/09/2014 (data de implementação no sistema)
Previsão de Vigência: 08 meses (podendo ser prorrogado o prazo de vigência da bolsa)
Valor Mensal da Bolsa: R$ 2.200,00 a R$2.600,00

4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PARA

APOIO

AO

Código da Vaga: CE 1001 (UMAVAGA)
Formação: Graduação concluída em Biblioteconomia.
Conhecimentos Necessários:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analise de informação;
Redes sociais para circulação do conhecimento científico;
Disseminação de informação;
Pesquisa bibliográfica;
Gestão de conteúdos digitais em portais;
Desenvolvimento de recursos informacionais;
Conhecimento instrumental da língua inglesa; e
Desejável conhecimento ou experiência em desenvolvimento de ontologias em
qualquer área do conhecimento.

Início das Atividades: 01/09/2014 (data de implementação no sistema)
Previsão de Vigência: 08 meses (podendo ser prorrogado o prazo de vigência da bolsa)
Valor Mensal da Bolsa: R$ 2.200,00 a R$2.600,00

5. INCLUSÃO E COMPETÊNCIA INFORMACIONAL
Código da Vaga: RO 1001 (UMAVAGA)
Formação: Graduação concluída em Geografia, Biologia ou Engenharia Florestal.
Conhecimentos Necessários:
•
•
•
•
•

Geoprocessamento;
Análise de dados espaciais;
Processamento de dados primários, conversão e padronização de dados e arquivos
de diferentes plataformas para criação de cartas temáticas;
Processamento de imagens e desenvolvimento de Sistema de Informação
Geográfica (SIG); e
Desejável domínio de ArcGis.

Início das Atividades: 01/09/2014 (data de implementação no sistema)
Previsão de Vigência: 08 meses (podendo ser prorrogado o prazo de vigência da bolsa)
Valor Mensal da Bolsa: R$ 2.200,00 a R$2.600,00

