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1. Quando preciso e onde preciso anexar o plano de trabalho do bolsista para ser 
avaliado? 

Não é necessário anexar o plano de trabalho do bolsista. O docente será avaliado 
somente pela sua produção apresentada no currículo Lattes. Neste momento ele deve 
informar um título para o plano de trabalho, conforme descrito no item 6 do Edital. 
 
2. O ranking será usado somente a produção do Lattes? 
Sim. Desde o final de 2019 a PROPPIT vem solicitando aos docentes a atualização 
currículo Lattes dos docentes por meio de memorandos circulares e outros canais de 
comunicação. Destaca-se que um dos critérios de elegibilidade do edital é (item do 
edital número 3.5 Manter o Currículo Lattes atualizado). 
 
3. Como faço para anexar a planilha de pontuação do currículo? 
Não é necessário, o currículo será extraído e será gerada uma planilha de pontuação 
de forma automática, conforme descrito no item 6.2 do Edital. 
  
4. Preciso cadastrar ou renovar um projeto de pesquisa, como fazer? 
Neste ponto, a conforme portaria conjunta entre Diretoria de Pesquisa e Diretoria 
de Extensão (Portaria 01/2020 - DIREX) fica garantida a renovação posteriormente. 
Além disso, caso o docente seja selecionado com cota de bolsa, ele deverá promover 
a renovação, prorrogação ou registro de novo projeto, conforme descrito no item 3.4 
do Edital. 

 
5. O edital é apenas para cadastro de reserva? 
Sim. Conforme consta no portal do CNPq as respostas para os editais de cotas do 
CNPq ainda não foi publicado o resultado. Assim que seja publicado o resultado pelo 
órgão de fomento iremos publicar um aditivo ao Edital com a quantidade de cotas. 
Vide item 7.4 do edital. 
 
6. Como faço para me inscrever? 

Para isso acessar o Aditivo I no link: http://ufopa.edu.br/proppit/editais/editais-de-
pesquisa/editais-abertos-2020/ 

 
7. Posso somente indicar o bolsista e não realizar a seleção? 
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Não. Conforme orientações do parecer da procuradoria é necessário a condução de um 
processo seletivo isonômico e com a transparência exigida pelo funcionalismo público 
(item 8 do edital). Segue as orientações do parecer: 
 
Destaco que somente funções de confiança ou cargos em comissão podem ser providos 
de forma discricionária e por indicação, na forma da Carta Magna. A "indicação" 
contida nas normativas em questão não pode ser implementada sem o prévio processo 
seletivo dos bolsistas e voluntários, com publicidade e impessoalidade, de acordo com 
as normas que regem o processo, a seguir apontadas.  
O Estatuto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico de Tecnológico - CNPq, 
Decreto 8.866/2016, destaca que compete ao conselho deliberativo da entidade de 
fomento aprovar os critérios e procedimentos para definir as prioridades para a 
concessão de bolsas e outras modalidades de apoio ao desenvolvimento de ciência e 
tecnologia no país:  

Art. 13. Ao Conselho Deliberativo compete: 
(...) 
III - aprovar critérios e procedimentos e definir prioridades para 
a concessão de auxílios à pesquisa, bolsas e outras modalidades 
de apoio ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no País; 
IV - apreciar a proposta da Diretoria-Executiva do CNPq sobre 
os valores das bolsas de pesquisa e de formação;  
 

Nestes termos, o item 3.7.3, Anexo III da Resolução Normativa-017/2006 do CNPq 
estabelece que um dos requisitos e compromissos do bolsista do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC é ser selecionado e indicado pelo orientador:  

RN-017/2006 - Bolsas por Quota no País  
Anexo III  
3. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 
PIBIC 3.7 - Requisitos e Compromissos do Bolsista 
3.7.3 - Ser selecionado e indicado pelo orientador.  
 

Não poderia mesmo ser diferente, pois o art. 37, caput, da Constituição exige, dentre 
outros, que a Administração Pública obedeça aos princípios da legalidade e da 
publicidade, não havendo espaço para a discricionaridade do agente público:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, 
de 1998)  
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É pertinente recordar que recente modificação implementada pela Portaria CAPES 
249/2018 veio explicitar que o processo de seleção de bolsistas para o Sistema de 
Universidade Aberta deveria atender aos princípios da publicidade e impessoalidade 
com a divulgação de critérios claros e objetivos de seleção, ao contrário da livre 
nomeação.  
Portanto, toda referência à indicação de bolsistas e voluntários pelos orientadores deve 
pressupor processo seletivo com critérios objetivos para escolha de bolsistas e 
voluntários, os quais poderão ser indicados pelos orientadores, conforme listagem 
classificatória posterior à seleção pública.  
 
Para mais dúvidas referentes a este Edital devem ser direcionadas para o endereço 
eletrônico diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br ou pelo telefone (93) 99170-6451 no 
horário comercial de 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 18:00 horas. No assunto do e-
mail colocar o número do Edital, pela informação “Dúvida”. 
 
 

Santarém, 22 de julho de 2020. 
 

Lenise Vargas Flores da Silva 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

Bruno B. Batista 
Diretor de Pesquisa 

 


