
 

Brasília, 31 de março de 2021. 

 

ERRATA 01 

 

A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o Edital de Bolsista 

nº 026/2021, cabendo as seguintes correções: 

 

 

Onde se lê: 

6.  DA INSCRIÇÃO 

6.1.  As inscrições serão admitidas somente via e-mail, no endereço eletrônico: 

curriculos@finatec.org.br, no período entre o dia 29 a 31 de março de 2021; 

 

Leia-se: 

6.  DA INSCRIÇÃO 

6.1.  As inscrições serão admitidas somente via e-mail, no endereço eletrônico: 

curriculos@finatec.org.br, no período entre o dia 29 de março de 2021 a 03 

de abril de 2021; 

 

 

Onde se lê: 

11. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

11.1. O resultado final será divulgado no site da FINATEC, até o dia 

09.04.2021, no endereço: https://www.finatec.org.br/trabalhe-

conosco 

 

Leia-se: 

11. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

11.1. O resultado final será divulgado no site da FINATEC, até o dia 

12.04.2021, no endereço: https://www.finatec.org.br/trabalhe-conosco 

 

 

Onde se lê: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

mailto:curriculos@finatec.org.br
mailto:curriculos@finatec.org.br


 

1.1. O presente Edital visa selecionar bolsista das áreas de Computação e/ou 

Tecnologia da Informação da Universidade de Brasília para compor a 

equipe de pesquisa do PROJETO, na seguinte modalidade: 

 

Leia-se: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente Edital visa selecionar bolsista para compor a equipe de 

pesquisa do PROJETO, na seguinte modalidade: 

 

 

Onde se lê: 

2. NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS:  

2.1. Bolsa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), conforme a 
modalidade e a quantidade de vagas abaixo, mais cadastro reserva: 

MODALIDADE NÚMERO DE VAGAS 

1 - Pesquisador PD&I A 02 

2 - Pesquisador PD&I B 06 

3 - Pesquisador PD&I B 01 

4 - Pesquisador PD&I A 01 

5 - Pesquisador PD&I A 01 

6 - Pesquisador PD&I A 01 

7 - Pesquisador PD&I A 02 

 

Leia-se: 

2.   NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS:  

2.1. Bolsa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), conforme a 
modalidade e a quantidade de vagas abaixo, mais cadastro reserva: 

MODALIDADE NÚMERO DE VAGAS 

1 - Pesquisador PD&I A 02 

2 - Pesquisador PD&I B 06 

3 - Pesquisador PD&I B 01 

4 - Pesquisador PD&I B 01 



 

5 - Pesquisador PD&I A 01 

6 - Pesquisador PD&I A 01 

7 - Pesquisador PD&I B 02 

 

 

Onde se lê: 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA:  
3.1. Bolsa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), conforme a 

modalidade e tabela abaixo: 
 

MODALIDADE PRAZO DE VIGÊNCIA 

1 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 

2 - Pesquisador PD&I B 20 (vinte) meses 

3 - Pesquisador PD&I B 20 (vinte) meses 

4 - Pesquisador PD&I A 25 (vinte e cinco) meses 

5 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 

6 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 

7 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 

 

Leia-se: 

3.   PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA:  

3.1. Bolsa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), conforme a 
modalidade e tabela abaixo: 

 

MODALIDADE PRAZO DE VIGÊNCIA 

1 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 

2 - Pesquisador PD&I B 20 (vinte) meses 

3 - Pesquisador PD&I B 20 (vinte) meses 

4 - Pesquisador PD&I B 23 (vinte e três) meses 

5 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 

6 - Pesquisador PD&I A 20 (vinte) meses 



 

7 - Pesquisador PD&I B 20 (vinte) meses 

 

 

Onde se lê: 

4. DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR:  

4.1. Para desenvolver as atividades do PROJETO, o pesquisador selecionado 
receberá uma Bolsa de Pesquisa e Inovação Tecnológica com o seguinte 
valor: 

4.1.1. Pesquisador voltado ao desenvolvimento tecnológico e inovação:  

 

MODALIDADE VALOR DA BOLSA 

1 - Pesquisador PD&I A 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais) 

2 - Pesquisador PD&I B 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) 

3 - Pesquisador PD&I B 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) 

4 - Pesquisador PD&I A 
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) 

5 - Pesquisador PD&I A 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais) 

6 - Pesquisador PD&I A 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais) 

7 - Pesquisador PD&I A 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) 

 

Leia-se: 

4. DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR:  
4.1. Para desenvolver as atividades do PROJETO, o pesquisador selecionado 

receberá uma Bolsa de Pesquisa e Inovação Tecnológica com o seguinte 
valor: 

4.2. Pesquisador voltado ao desenvolvimento tecnológico e inovação:  
 

MODALIDADE VALOR DA BOLSA 



 

1 - Pesquisador PD&I A 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais) 

2 - Pesquisador PD&I B 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) 

3 - Pesquisador PD&I B 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) 

4 - Pesquisador PD&I B 
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) 

5 - Pesquisador PD&I A 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais) 

6 - Pesquisador PD&I A 
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos 

reais) 

7 - Pesquisador PD&I B 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) 

 

 

Onde se lê: 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I A 

5.1.1.1 Auxiliar na coordenação de pesquisas, planejamento do 
projeto, bem como na elaboração do cronograma de 
pesquisa da equipe de gestão; 

5.1.1.2 Desenvolver atividades detalhadas com as organizações 
parceiras de acordo com a agenda, mais especificamente 
sobre: tecnologias educacionais; gestão pública e 
tecnologias da educação nas escolas públicas; 

5.1.1.3 Coordenar a agenda de comunicação entre os diversos 
parceiros institucionais públicos e privados; 

5.1.1.4 Análise sistemática de pesquisas que visam melhorias 
sociais, organizacionais no âmbito das tecnologias de 
educação; 

5.1.1.5 Elaborar relatórios de pesquisa mensais com os 
resultados das pesquisas realizadas; 

5.1.1.6 Escrever artigo em conjunto com os membros das equipes 
nas áreas correlatas sobre os achados de pesquisa, a 
metodologia de pesquisa e as conclusões úteis ao 
desenvolvimento do projeto. 

 

Leia-se: 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I B 



 

5.1.1.1 Auxiliar na coordenação de pesquisas, planejamento do 
projeto, bem como na elaboração do cronograma de 
pesquisa da equipe de gestão; 

5.1.1.2 Desenvolver atividades detalhadas com as organizações 
parceiras de acordo com a agenda, mais especificamente 
sobre: tecnologias educacionais; gestão pública e 
tecnologias da educação nas escolas públicas; 

5.1.1.3 Coordenar a agenda de comunicação entre os diversos 
parceiros institucionais públicos e privados; 

5.1.1.4 Análise sistemática de pesquisas que visam melhorias 
sociais, organizacionais no âmbito das tecnologias de 
educação; 

5.1.1.5 Elaborar relatórios de pesquisa mensais com os resultados 
das pesquisas realizadas; 

5.1.1.6 Escrever artigo em conjunto com os membros das equipes 
nas áreas correlatas sobre os achados de pesquisa, a 
metodologia de pesquisa e as conclusões úteis ao 
desenvolvimento do projeto. 

 

 

Onde se lê: 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I A 

5.1.1.1 Auxiliar na coordenação de pesquisas, planejamento do 
projeto, bem como na elaboração do cronograma de 
pesquisa da equipe de gestão; 

5.1.1.2 Desenvolver atividades detalhadas com as organizações 
parceiras de acordo com a agenda, mais especificamente 
sobre: tecnologias educacionais; gestão pública e 
tecnologias da educação nas escolas públicas; 

5.1.1.3 Coordenar a agenda de comunicação entre os diversos 
parceiros institucionais públicos e privados; 

5.1.1.4 Análise sistemática de pesquisas que visam melhorias 
sociais, organizacionais no âmbito das tecnologias de 
educação; 

5.1.1.5 Elaborar relatórios de pesquisa mensais com os 
resultados das pesquisas realizadas; 

5.1.1.6 Escrever artigo em conjunto com os membros das equipes 
nas áreas correlatas sobre os achados de pesquisa, a 
metodologia de pesquisa e as conclusões úteis ao 
desenvolvimento do projeto. 

 

Leia-se: 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I B 

5.1.1.1 Auxiliar na coordenação de pesquisas, planejamento do 
projeto, bem como na elaboração do cronograma de 
pesquisa da equipe de gestão; 

5.1.1.2 Desenvolver atividades detalhadas com as organizações 
parceiras de acordo com a agenda, mais especificamente 
sobre: tecnologias educacionais; gestão pública e 
tecnologias da educação nas escolas públicas; 

5.1.1.3 Coordenar a agenda de comunicação entre os diversos 
parceiros institucionais públicos e privados; 



 

5.1.1.4 Análise sistemática de pesquisas que visam melhorias 
sociais, organizacionais no âmbito das tecnologias de 
educação; 

5.1.1.5 Elaborar relatórios de pesquisa mensais com os resultados 
das pesquisas realizadas; 

5.1.1.6 Escrever artigo em conjunto com os membros das equipes 
nas áreas correlatas sobre os achados de pesquisa, a 
metodologia de pesquisa e as conclusões úteis ao 
desenvolvimento do projeto. 

 

 

Onde se lê: 

Modalidade 1 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.2.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em 
rede e ser graduado em curso de Direto, Administração, 
Economia, Arquitetura, Engenharia ou área correlata 

8.2.3 Atuação de no mínimo 4 (quatro) anos em cargos de direção 
superior na Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal 

8.2.4 Possuir experiência na área de trasnporte ou área correlata 

8.2.5 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

Modalidade 2 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.2.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em 
rede e ser graduado em curso de Direto, Administração, 
Economia, Arquitetura, Engenharia ou área correlata 

8.2.3 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

 

Leia-se: 

Modalidade 1 - Pesquisador PD&I A 

8.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.1.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em 
rede e ser graduado em curso de Direto, Administração, 
Economia, Arquitetura, Engenharia ou área correlata 

8.1.3 Atuação de no mínimo 4 (quatro) anos em cargos de direção 
superior na Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal 

8.1.4 Possuir experiência na área de trasnporte ou área correlata 



 

8.1.5 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

Modalidade 2 - Pesquisador PD&I B 

8.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.1.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em 
rede e ser graduado em curso de Direto, Administração, 
Economia, Arquitetura, Engenharia ou área correlata 

8.1.3 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

 

 

Onde se lê: 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I A 

8.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.1.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em rede 
e ser graduado em Ciência da Computação, Engenharia da 
Computação ou área correlata 

8.1.3 Ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos no 
desenvolvimento de soluções de TI 

8.1.4 Ter ou estar matriculado em programa de pós-graduação na área 
de tecnologia 

8.1.5 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

 

Leia-se: 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I B 

8.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.1.2 Ter vinculo ativo com a UnB e ser graduado Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação ou área correlata 

8.1.3 Ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos no 

desenvolvimento de soluções de TI 

8.1.4 Ter ou estar matriculado em programa de pós-graduação na área 
de tecnologia 

8.1.5 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

 

Onde se lê: 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I A 



 

8.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.1.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em rede 
e ser graduado em pedagogia ou área afim 

8.1.3 Ter experiência na área de gestão de unidades educacionais 
destinadas a primeira infância 

8.1.4 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

 

Leia-se: 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I B 

8.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto de 
estudante ou permanente 

8.1.2 Possuir, preferencialmente, vinculo ativo com a UnB ou que seja 
vinculado a uma das instituições que participe do projeto em 
rede e ser graduado em pedagogia ou área afim 

8.1.3 Ter experiência na área de gestão de unidades educacionais 
destinadas a primeira infância 

8.1.4 Disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais para 
dedicação ao projeto, comprovada por meio de declaração de 
próprio punho, conforme modelo anexo II 

 

 

Onde se lê: 

Modalidade 1 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia; 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação; 
 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos; 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global. 

Modalidade 2 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

Modalidade 3 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnologica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de sistemas de 
TI 

8.2.4 Domínio de temas sócioeconômico global 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I A 



 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de sistemas de 
TI 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

Modalidade 5 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnologica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de projetos em 
educação 

8.2.4 Domínio de temas sócioeconômico global 

Modalidade 6 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre a rede de assistência à saúde do aluno da 
Educação Básica 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre a estrutura organizacional e de assistência 
a saúde no Brasil 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre a legislação aplicável à educação básica e 
primeira infância 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre STEAM 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

 

Leia-se: 

Modalidade 1 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia; 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação e 

STEAM; 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos; 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global. 

Modalidade 2 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação e 
STEAM 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 



 

Modalidade 3 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnologica na educação e 
STEAM 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de sistemas de 
TI 

8.2.4 Domínio de temas sócioeconômico global 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação e 
STEAM 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de sistemas de 
TI 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

Modalidade 5 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnologica na educação e 
STEAM 

8.2.3 Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de projetos em 
educação 

8.2.4 Domínio de temas sócioeconômico global 

Modalidade 6 - Pesquisador PD&I A 

8.2.1 Conhecimento sobre a rede de assistência à saúde do aluno da 
Educação Básica 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação e 
STEAM 

8.2.3 Conhecimento sobre a estrutura organizacional e de assistência 
a saúde no Brasil 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I B 

8.2.1 Conhecimento sobre a legislação aplicável à educação básica e 
primeira infância 

8.2.2 Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 

8.2.3 Conhecimento sobre STEAM 

8.2.4 Domínio de temas socioeconômico global 

 

 

Onde se lê: 

9.  AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO  



 

9.1. Todos os itens utilizados na pontuação dos Requisitos Desejáveis 

demandam comprovação documental, sob pena de não pontuação ou mesmo 

eliminação e devem ser entregues no momento do envio da documentação; 

9.2. Nesta Etapa 02, o candidato será avaliado e classificado quanto aos 

Requisitos Desejáveis, conforme critérios de avaliação e pontuação definidos no 

quadro abaixo: 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS (PONTUÁVEIS) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Modalidade 1 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 
 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações. 

0 a 15 

Modalidade 2 - Pesquisador PD&I B 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 3 - Pesquisador PD&I B 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnologica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de 
sistemas de TI, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas sócioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 



 

c. Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de 
sistemas de TI, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 5 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnologica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de 
projetos em educação, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas sócioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 6 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre a rede de assistência à saúde do 
aluno da Educação Básica, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre a estrutura organizacional e de 
assistência a saúde no Brasil, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre a legislação aplicável à educação 
básica e primeira infância, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na 
educação, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre STEAM, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

 

Leia-se: 

9.  AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO  

9.1. Todos os itens utilizados na pontuação dos Requisitos Desejáveis 

demandam comprovação documental, sob pena de não pontuação ou mesmo 

eliminação e devem ser entregues no momento do envio da documentação; 

9.2. Nesta Etapa 02, o candidato será avaliado e classificado quanto aos 

Requisitos Desejáveis, conforme critérios de avaliação e pontuação definidos no 

quadro abaixo: 



 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS (PONTUÁVEIS) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Modalidade 1 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na 
educação e STEAM, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações. 

0 a 15 

Modalidade 2 - Pesquisador PD&I B 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 
e STEAM, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e modelagem de projetos, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 3 - Pesquisador PD&I B 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnologica na educação 
e STEAM, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de 
sistemas de TI, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas sócioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 4 - Pesquisador PD&I B 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 
e STEAM, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de 
sistemas de TI, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 5 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre projetos de Ciência e Tecnologia, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnologica na educação 
e STEAM, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 



 

c. Conhecimento sobre análise e desenvolvimento de 
projetos em educação, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas sócioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 6 - Pesquisador PD&I A 

a. Conhecimento sobre a rede de assistência à saúde do 
aluno da Educação Básica, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 35 

b. Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação 
e STEAM, comprovada por meio de certificados ou 
declarações; 

0 a 35 

c. Conhecimento sobre a estrutura organizacional e de 
assistência a saúde no Brasil, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 15 

d. Domínio de temas socioeconômico global, comprovada 
por meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

Modalidade 7 - Pesquisador PD&I B 

Conhecimento sobre a legislação aplicável à educação 
básica e primeira infância, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 35 

Conhecimento sobre inovação Tecnológica na educação, 
comprovada por meio de certificados ou declarações; 

0 a 35 

Conhecimento sobre STEAM, comprovada por meio de 
certificados ou declarações; 

0 a 15 

Domínio de temas socioeconômico global, comprovada por 
meio de certificados ou declarações; 

0 a 15 

 

 

Comissão de Seleção 

FINATEC 

 


