
 

 

EDITAL Nº. 122/2015 

 

Bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial, ITI-A , vinculadas ao Projeto Cidadania 

Empreendedora Processo CNPq 446088/2015-3 

 

A Universidade Católica de Santos torna público que está aberto, no período de 15 a 17 de 

dezembro de 2015, o processo seletivo para bolsistas de Iniciação Tecnológica e Industrial, ITI-

A, vinculado ao projeto Cidadania Empreendedora, Processo CNPq 446088/2015-3, Chamada 

MCTI/CNPq/TEM/SENAES Nº 21/2015 – INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE 

EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDÁRIOS. 

 

1 Do calendário 

1.1 Cronograma Lançamento e término do Edital: 15/12/2015 a 17/12/2015 

 Data prevista de divulgação dos resultados: 18/12/2015 

 

2 Das bolsas Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI-A) 

Serão oferecidas no total 5 bolsas  para alunos regularmente matriculados em cursos de 

graduação, sendo oferecida uma bolsa para cada um dos seguintes cursos: 

- Ciências Biológicas; 

- Ciências Econômicas 

- Gastronomia  

- Publicidade e Propaganda; e 

- Serviço Social. 

 

2.1 Vigência das bolsas: de 1º de janeiro a 30 de junho de 2016, 6 (seis) bolsas. 

2.2 Valor mensal: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

2.3 Os pagamentos aos alunos selecionados são feitos pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mediante depósito em conta corrente de 

titularidade do aluno, do Banco do Brasil. Não há pagamento retroativo. 

 

3. Dos bolsistas 

3.1 Requisitos 

A. Estar regularmente matriculado em cursos de graduação pré-determinados; 

B. Estar desvinculado do mercado de trabalho. Não abrange o vínculo de estágio obrigatório; 

C. Apresentar bom desempenho acadêmico, conforme análise do histórico escolar pelo 

Coordenador do projeto; e  

D. Ter currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq. 

 



 

 

3.2 Obrigações 

A. Executar as atividades previstas no plano de trabalho do projeto; 

B. Comunicar ao coordenador sobre qualquer impedimento quanto à execução das atividades 

de pesquisa e recebimento da bolsa. 

 

3.3 Da inscrição do aluno 

O aluno deverá efetuar a inscrição por envio de mensagem eletrônica (e-mail) até as 18h00 do 

dia 17/12/2015, para o endereço de e-mail iees@unisantos.br, com os documentos seguintes 

documentos anexos: 

A. Preenchimento da ficha de inscrição (anexo A); 

B. Histórico escolar do ano de 2014; 

C. Cópia do CPF; e 

E. Currículo Lattes, cadastrado junto ao CNPq. 

 

A inscrição também poderá ser realizada presencialmente na secretaria do IPECI até o dia 

17/12/2015. O horário de funcionamento do Instituto é de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e 

das 13h às 18h. 

 

3.3 Da seleção dos alunos 

3.3.1 Os alunos inscritos participarão do processo seletivo que obedecerá aos seguintes critérios: 

- Análise do histórico escolar e 

- Disponibilidade para executar as atividades de pesquisa. 

 

4 Da divulgação dos resultados 

A divulgação da lista dos contemplados está prevista para 18/12/2015. 

 

5 Das disposições finais 

A concessão de Bolsa ICJ não implicará vínculo empregatício do bolsista com a Universidade 

Católica de Santos. 

Os casos omissos deverão ser resolvidos pela coordenadora. 

Informações Adicionais podem ser obtidas na secretaria do Ipeci, IEES/UniSantos 

iees@unisantos.br. 

 

 

Santos, 15 de dezembro de 2015. 

 

Prof. Me. Marcos Medina Leite 

Reitor 


