PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE
INOVAÇÃO - PCCT
SELEÇÃO DE BOLSISTAS

A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG torna público que está
aberto o processo de seleção de bolsistas para o Programa de Comunicação Científica,
Tecnológica e de Inovação, coordenado pela Assessoria de Comunicação Social.
1.

OBJETIVO
Selecionar profissionais que irão atuar na geração de produtos de comunicação de
diferentes naturezas - revista, rádio, televisão, internet, entre outros, conforme
descrito no item 3.

2.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Os candidatos aprovados deverão desenvolver atividades vinculadas ao Programa
de Comunicação Científica, Tecnológica e de Inovação (PCCT), que prevê a geração
de materiais e conteúdos ligados a projetos e temas de ciência, tecnologia e
inovação (CT&I), de modo a contribuir para a divulgação científica para diferentes
públicos. Além disso, participar de atividades que buscam a produção de
conhecimento sobre a área da comunicação pública da ciência.

3.

CLIENTELA
Poderão se candidatar os profissionais listados a seguir:
3.1 Jornalismo Impresso: graduado em Comunicação Social, habilitação Jornalismo,
com experiência profissional comprovada por meio de portfólio na produção e
edição de textos jornalísticos para mídia impressa
3.2 Rádio: graduado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV ou
Jornalismo, com experiência profissional comprovada por meio de portfólio em
produção e edição de produtos de áudio para rádio e webrádio (spots, podcasts,
entre outros), além de conhecimentos no uso de softwares de edição de som.
3.3 Televisão: graduado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV ou
Jornalismo, com experiência profissional comprovada por meio de portfólio em
produção e edição de vídeo, além de conhecimentos em operação de câmera e
no uso de softwares de edição de imagem.
3.4 Design: graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade, ou
em Design Gráfico / Artes Visuais / Produção Multimídia / correlatos, com
experiência profissional comprovada por meio de portfólio na área de criação e
design.

3.5 Web: graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, com
experiência comprovada por meio de portfólio em administração de sites e redes
sociais e redação de conteúdo para a web.

4.

DURAÇÃO DA BOLSA
Até 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogada por igual período, respeitadas as
normas da FAPEMIG.

5.

REQUISITOS DOS CANDIDATOS

5.1

Não ter outra bolsa.

5.2

Possuir currículo atualizado na Plataforma LATTES do CNPq.

5.3

Estar cadastrado no sistema EVEREST da FAPEMIG.

5.4

Dedicar-se vinte horas semanais às atividades do Programa.

5.5

Concorrer a apenas uma bolsa.

5.6

Ter disponibilidade para participar de reuniões semanais de acompanhamento em
dia e horário determinados pela coordenação do Programa.

6.

BOLSAS

6.1 Serão concedidas nove (9) bolsas modalidade PCCT.
6.2 As bolsas serão concedidas nos níveis I, II e III, conforme especificado a seguir.
6.2.1 Nível I: Ter título de doutor e possuir formação na área especificada no item 3
6.2.2 Nível II: Ter título de mestre e possuir formação na área especificada no item 3;
6.2.3 Nível III: Ter título de graduação e possuir formação na área especificada no item 3;

7.

VALOR DAS MENSALIDADES
Bolsa PCCT-I

R$ 3.169,00

Bolsa PCCT-II

R$ 2.187,00

Bolsa PCCT III

R$ 1.521,00

8.

DOCUMENTOS EXIGIDOS

8.1 Formulário de Inscrição (Anexo 1).
8.2 Curriculum Vitae, que também deve conter endereço do currículo na Plataforma
LATTES.
8.3 Portfólio profissional contendo trabalhos relacionados à área de candidatura
(Impresso, Rádio, Televisão, Design e Web). Após o término da seleção, os
candidatos podem reaver os portfólios, que ficarão à disposição para retirada na sede
da FAPEMIG. Os materiais não recuperados em até dois meses após o fim da seleção
serão descartados.
8.4 Cópia do diploma de graduação
8.5 Cópia do diploma de pós-graduação (mais alto nível)
8.6 Declaração de não acúmulo de bolsas (Anexo 2).
9

INSCRIÇÃO
As propostas de candidatura devem ser apresentadas e enviadas, obrigatoriamente,
em versão impressa, sendo que os portfólios podem ser apresentados em CD ou
pendrive. O não encaminhamento de quaisquer documentos, conforme previsto no
subitem 8 acarretará na desclassificação daquela.

9.1 As propostas deverão ser postadas no correio ou protocoladas na sede da Fapemig,
acondicionadas em envelope contendo os seguintes dizeres
Programa de Comunicação Científica, Tecnológica e de Inovação (PCCT)
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
Assessoria de Comunicação Social
Av. José Cândido da Silveira, nº 1500 – Bairro Horto
31035-536 - BELO HORIZONTE - MG
9.2 As propostas serão recebidas no protocolo da FAPEMIG até às 17 horas do dia 15
de janeiro de 2017. Para as propostas enviadas pelos Correios, será considerada a
data da postagem que não pode ser posterior a 15 de janeiro de 2017.
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10.1

SELEÇÃO E JULGAMENTO
As propostas serão analisadas em três etapas.

10.1.1 Enquadramento e avaliação do Curriculum Vitae e portfólio: as candidaturas
serão analisadas para verificar se atendem aos requisitos estabelecidos e, na
sequência, serão analisadas quanto à qualificação do candidato (CV e portfólio). O
resultado do Enquadramento e da Avaliação de CV e portfólio será informado por e-

mail aos candidatos e também publicado no portal da FAPEMIG na data de 27 de
janeiro de 2017. Esta etapa é eliminatória.
10.1.2 Dinâmica de grupo: os candidatos habilitados na primeira etapa participarão de
encontro presencial no qual serão requisitados a: 1) fazer uma apresentação criativa
sobre si; 2) responder a uma pesquisa de perfil profissional; 3) resolver um case
proposto, em grupo. A previsão é que o encontro seja realizado entre os dias 1 e 3
de fevereiro de 2017, na sede da FAPEMIG. O resultado será divulgado no dia 8 de
fevereiro, por e-mail.
10.1.3 Entrevista: nesta etapa final, os candidatos habilitados serão entrevistados
individualmente. A previsão é que as entrevistas aconteçam entre 13 e 15 de
fevereiro de 2017, na sede da FAPEMIG. O resultado será divulgado no dia 20 de
fevereiro de 2017, por e-mail.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Serão desenvolvidas as seguintes atividades de acompanhamento e a avaliação

11.1

Reuniões semanais de acompanhamento, em dia e horário a ser definido pela
coordenação do Programa, cujo comparecimento é obrigatório.

11.2

Apresentação trimestral, em formulário específico, de relatório com atividades
realizadas.

ANEXO 1
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
(PCCT) – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1.PROPONENTE
NOME:
E-MAIL:
CPF:

RG:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

CELULAR:

E-MAIL:
TITULAÇÃO MÁXIMA: ( )GRADUAÇÃO ( )ESPECIALISTA ( )MESTRE ( )DOUTOR
GRADUAÇÃO (CURSO/UNIVERSIDADE):

2. INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO (para profissionais com vínculo empregatício)
INSTITUIÇÃO:
NATUREZA DA INSTITUIÇÃO: ( ) PÚBLICA

( ) PRIVADA

UNIDADE/DEPARTAMENTO:
CARGA HORÁRIA:
ENDEREÇO:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

3.VAGA PLEITEADA (marcar apenas uma opção)
BOLSA PCCT: ( ) IMPRESSO ( ) RÁDIO ( ) TELEVISÃO ( ) DESIGN ( ) WEB

4. DECLARAÇÃO DE ACEITE
Eu, ______________________________________________________________, declaro que li e tenho
conhecimento dos critérios e exigências para seleção dos candidatos ao Programa de Comunicação
Científica, Tecnológica e de Inovação (PCCT) da FAPEMIG, respeitando os procedimentos de análise,
julgamento, acompanhamento e avaliação estabelecidos pela Fundação. Aceito as condições exigidas para
participar do Edital.
_____________________________, ________ de __________________ de 201___
______________________________________________________
ASSINATURA DO PROPONENTE

ANEXO 2
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO
(PCCT) – DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSA

________________________, _____ de ______________ de 201__

(cidade)

(data)

Eu,________________________________________________, CPF: _________________,
declaro, para os devidos fins, que não recebo bolsa de outro programa da FAPEMIG ou de
qualquer outra agência de fomento pública ou privada nacional e/ou internacional.

___________________________________________
Assinatura do proponente

