
 

CHAMADA PÚBLICA  SEI/SEPLAN Nº 03/2012- SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 
CONCESSÃO DE BOLSA 

A Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos (SEI), autarquia vinculada a 

Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), CONVIDA os interessados 

a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para seleção pública de 

candidatos a bolsa pesquisa, no âmbito de uma parceria com Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e seu Programa de Mobilização da Competência Nacional 

para Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB. 

 

1. OBJETO 

A presente Chamada tem por objetivo selecionar interessados, para concessão de 

bolsa pesquisa, no âmbito do projeto “Planejamento e Gestão Governamental na 
Esfera Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas 
de acompanhamento dos PPAs”, conforme Termo de Referência constante no 

Anexo I. 

 

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DA BOLSA 

Será concedida 01 (uma) bolsa, com duração prevista de 9 (nove) meses. 

 

3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

3.1 Possuir título de mestre na área de Ciências Sociais: Sociologia, Ciência Política, 

Economia ou Administração; 

3.2 Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se e somente se forem validados por 

universidade pública em conformidade com a legislação vigente; 

3.3 Possuir experiência em: assistência de pesquisa, participação em projetos de 

pesquisa, realização de trabalhos acerca do tema gestão pública e planejamento 

público, área de informática (planilhas excel) e redação de Relatórios de Pesquisa; 



 

3.4 Disponibilidade para atuação presencial SEPLAN no CAB em Salvador para 

cumprimento das atividades; 

3.5 Não ter recebido bolsa IPEA na modalidade oferecida por período igual ou superior 

a 12 (doze) meses, exceto se, no ato da implementação da bolsa, ter cumprido o 

interstício de 01 (um) ano; 

3.6 Não possuir bolsa IPEA ou de outra instituição no ato da implementação desta 

bolsa, salvo se a bolsa de outra instituição estiver suspensa; 

3.7 Caso tenha vínculo com Instituições Públicas nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, ser Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente. Devendo o 

candidato, se selecionado, apresentar autorização da instituição de origem, 

comprovando, ainda, que a legislação que rege sua carreira permite atuação em 

projetos de pesquisa do IPEA; 

3.8 Não ser servidor integrante do quadro de pessoal da instituição participante. 

 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

• Pesquisa de campo (coleta de dados, documentos e 

realização de entrevistas); 

• Sistematização das informações coletadas; 

• Suporte na elaboração dos relatórios de pesquisa. 

 

5 . APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

O candidato deverá enviar cópia do diploma de mestrado, curriculum vitae na 

plataforma Lattes, constando telefone ou e-mail de contato, e de sua produção 

acadêmica mais relevante (artigo publicado, livro, dissertação de mestrado) para o e-

mail: selecaobolsistaipeappa@sei.ba.gov.br, especificando como assunto “Seleção de 

bolsista IPEA para Pesquisa PPA estaduais”. 
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6. CRONOGRAMA 

 

EVENTOS DATAS 

Início do envio das candidaturas 12 de setembro de 2012. 

Data limite para submissão das candidaturas 05 de Outubro de 2012. 

Divulgação dos resultados A partir de 08 de Outubro de 

2012. 

Início das bolsas  A partir de outubro de 2012. 

 

7. MODALIDADE E VALORES DAS BOLSAS 

Quantidade Modalidade Valor (R$) 

01 Assistente de Pesquisa III (mestre) R$2.500,00 

 

Nota: As bolsas serão concedidas pelo IPEA conforme Termo de Referência, em 

anexo.  

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1 Etapa 1  

Item Critério de avaliação 

A Experiência do candidato em relação ao tema (análise 

curricular e produção acadêmica) 

B Experiência em participação de projeto de pesquisa  

 

8.2 Etapa 2   

C Entrevista  

 

1- Participarão da etapa de entrevista somente os candidatos que obtiverem nota  

superior a  50%  nos critérios  A  e B  acima, considerando  as notas abaixo 

mencionadas : 



 

NOTA: (0) Insuficiente; (1 - 4) Fraco; (5 -– 6) Regular; (7 -– 8) Bom – (9-10) Excelente  

2-  Documentos comprobatórios poderão ser solicitados durante o processo de 
seleção. 

9. RESULTADO DO JULGAMENTO 

Os resultados serão divulgados no site da SEI (www.sei.ba.gov.br) e  da SEPLAN/BA 

(seplan.ba.gov.br) e no Diário Oficial do Estado.  

10. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

10.1 O (A) candidato (a) deverá manifestar interesse pela concessão da bolsa, através 

do e-mail selecaobolsistaipeappa@sei.ba.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias úteis  após 

a publicação dos resultados, sob pena de não ter a bolsa implementada. 

11. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A bolsa poderá ser cancelada pelo IPEA, durante sua implementação, por ocorrência 

de fato que justifique seu cancelamento, sem prejuízos de outras providências 

cabíveis em decisão devidamente fundamentada, caso o bolsista não apresente 

desenvolvimento condizente com o previsto no respectivo Termo de Referência, 

situação atestada pelo coordenador da pesquisa.   

12.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Recursos poderão ser interpostos até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação dos 

resultados pelo e-mail selecaobolsistaipeappa@sei.ba.gov.br. 

13. RESOLUÇÃO DOS CASOS OMISSOS 

A comissão de seleção julgará os casos omissos  

14. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 

poderão ser obtidos por intermédio do e-mail selecaobolsistaipeappa@sei.ba.gov.br e 

telefones (71)3115-3654 ou (71)3115-4788 ou (71)3115-8689. 
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