1. Objetivo:
Contribuir, por um período limitado, para a permanência em instituições de ensino e pesquisa no Município,
de pesquisadores - nacionais ou estrangeiros - com título de doutor recentemente obtido em área de
interesse da instituição solicitante, onde o beneficiário participará de projetos de pesquisa científica e/ou
tecnológica em áreas de interesse do município.
2. Duração:
A duração da bolsa é de até 02 (dois) anos, prorrogáveis por até 02 (dois) anos.
3. Valor:
O valor mensal da bolsa é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Requisitos da Instituição:
· Comprometer-se a apoiar o plano de trabalho / projeto de pesquisa programado com o candidato e integrálo em todas as atividades da instituição;
· Assegurar ao pesquisador o acesso à infra-estrutura e empenhar-se na sua absorção definitiva.
5. Requisitos do Solicitante (coordenador das atividades):
· Manter vínculo permanente com a instituição que receberá o Recém-Doutor;
· Ter formação acadêmica e experiência compatíveis com o tema da pesquisa;
· Apresentar o projeto de pesquisa de cuja equipe o bolsista fará parte, indicando as fontes de recursos que
garantem a sua execução;
· Apresentar o plano de trabalho do bolsista no projeto de pesquisa;
· Indicar necessidades, relevância, contribuição e expectativas de resultados para a instituição proponente
decorrentes do trabalho do Recém-Doutor.
6. Requisitos do Bolsista:
· Ter obtido o título de doutor há, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses;
· Não ter vínculo de trabalho, não receber qualquer tipo de remuneração, inclusive proveniente de
aposentadoria, nem acumular bolsas de qualquer natureza;
· Trabalhar em regime de dedicação integral e exclusiva às atividades de pesquisa na instituição solicitante,
conforme o plano de trabalho.
7. Documentos Necessários:
· Carta de encaminhamento da instituição;
· Formulário de inscrição do CMCT (FACITEC REQ 005);
· Formulário de cadastro do pesquisador solicitante e do candidato (FACITEC REQ 001);
· Plano de trabalho proposto para o bolsista, incluindo o(s) projeto(s) de pesquisa(s);
· Documentos pessoais do candidato - CI e CPF (cópia autenticada);
· Carta da instituição solicitante, justificando a necessidade da participação do candidato, a contribuição
esperada e as expectativas de resultados para a instituição decorrentes das atividades de pesquisa ou
pesquisa / ensino a serem desenvolvidas e declarando interesse em sua absorção definitiva;
· Carta de aceitação do candidato, concordando com a proposta da instituição solicitante;
· Declaração, firmada por autoridade competente, concordando em receber o bolsista para executar o plano
de trabalho proposto;
· Declaração do Recém-Doutor de que não tem vínculo de trabalho e nem acumula bolsas de qualquer
natureza;
· Currículo Lattes do candidato e do pesquisador solicitante;
· Diploma de Pós-Graduação - Doutorado do candidato (cópia);
8. Condições Específicas:
A renovação da bolsa estará condicionada à avaliação positiva dos resultados obtidos até o momento da
solicitação, referendada pelo CMCT. A solicitação de renovação da bolsa deverá ser apresentada com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência original do processo. O bolsista deverá
apresentar relatório final referente ao trabalho desenvolvido. O solicitante deverá enviar ao CMCT, relatórios
semestrais informativos sobre o cumprimento do plano de trabalho do bolsista; relatório anual dos
resultados obtidos com o trabalho do Recém-Doutor, aprovado e referendado pelo órgão competente da
instituição beneficiária; síntese do Relatório Final do bolsista, além de outros instrumentos julgados
necessários pelo CMCT. Em todas as divulgações públicas de resultados do trabalho desenvolvido pelo
Recém-Doutor, dever-se-á dar crédito ao apoio recebido no âmbito do FACITEC. A seleção dos alunos será
realizada através de Edital.

