
 

 

Brasília, 03 de maio de 2021. 

 

ERRATA 01 

 

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

Bolsista nº 042/2021, cabendo as seguintes correções: 

 

Onde se lê: 

1.1.1 Pesquisador PD&I, Nível B, aluno regular de graduação ou pós-

graduação, com matrícula ativa e vinculado a uma das instituições 

autorizadas a participar do projeto. 

1.1.2 A comprovação da vinculação formal exigida no item 1.1.1 poderá 

ser feita até a data da assinatura do Termo de Concessão de Bolsa de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica.  

Leia-se: 

1.1.1 Apoio Técnico à Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, Nível B, 

profissional técnico em nível graduação ou pós-graduação, vinculado a 

uma das instituições autorizadas a participar do projeto. 

1.1.2 A comprovação da vinculação formal exigida no item 1.1.1 poderá 

ser feita até a data da assinatura do Termo de Concessão de Bolsa de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica em uma das instituições apoiadoras.  

 

 

Onde se lê: 

1.1. Pesquisador PD&I, Nível B, em Administração, Gestão de Políticas 
Públicas, Contábeis, Economia, Design e cursos correlatos à Gestão e à 
Administração, conforme o polo e a quantidade de vagas abaixo, mais 
cadastro reserva: 

 

Leia-se: 

1.1. Apoio Técnico à Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, Nível B, em 
Administração, Gestão de Políticas Públicas, Contábeis, Economia, 
Design e cursos correlatos à Gestão e à Administração, conforme o polo 
e a quantidade de vagas abaixo, mais cadastro reserva: 

 

 



 

Onde se lê: 

3.1. Pesquisador PD&I, Nível B, em Administração, Gestão de Políticas Públicas, 

Contábeis, Economia, Design e cursos correlatos à Gestão e à 

Administração: 12 (doze) meses, a contar de primeiro de junho de 2021, 

com possibilidade de prorrogações sucessivas, observada a vigência do 

Projeto, e limitada a 48 (quarenta e oito) meses, e desde que seja de 

interesse da coordenação técnica do projeto. 

 

Leia-se: 

3.1. Apoio Técnico à Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, Nível B, em 

Administração, Gestão de Políticas Públicas, Contábeis, Economia, 

Design e cursos correlatos à Gestão e à Administração: 12 (doze) meses, 

a contar de primeiro de junho de 2021, com possibilidade de prorrogações 

sucessivas, observada a vigência do Projeto, e limitada a 48 (quarenta e 

oito) meses, e desde que seja de interesse da coordenação técnica do 

projeto. 

 

 

Onde se lê: 

4.1.1. Pesquisador PD&I, Nível B, em Administração, Gestão de Políticas 
Públicas, Contábeis, Economia, Design e cursos correlatos à Gestão e à 
Administração: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Leia-se: 

4.1.1. Apoio Técnico à Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, Nível B, em 

Administração, Gestão de Políticas Públicas, Contábeis, Economia, 

Design e cursos correlatos à Gestão e à Administração: R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 
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