
 

 CHAMADA PÚBLICA  IPEA/PNPD Nº 133/2012 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 
CONCESSÃO DE BOLSAS 
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública vinculada à Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que desenvolve pesquisas e fornece 

suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e avaliação de 

políticas e programas de desenvolvimento, CONVIDA os interessados a apresentarem 

propostas nos termos aqui estabelecidos para seleção pública de candidatos a bolsa 

pesquisa, no âmbito Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD 

do 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, que atendam aos requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I e no 

REGULAMENTO desta Chamada, em realizar pesquisa no projeto “Sistema Nacional de 

Inovação e Infraestrutura de C,T&I no Brasil”. 
 

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS BOLSAS 

Serão concedidas 02 (duas) bolsas, com duração prevista de 12 (doze) meses. 
 

 
3. REQUISITOS DO CANDIDATO 
 
 

3.1 Candidato 1 – Incentivo à Pesquisa - Graduado 

3.1.1. Ter graduação em estatística, e preferencialmente com conhecimentos em 
econometria e programação; 

3.1.2. Possuir conhecimento de língua inglesa para leitura e compreensão; 

3.1.3. Ter domínio de ferramentas básicas de informática (Word, Excel e Power Point); 

3.1.4 Ter domínio de softwares estatísticos (SAS, STATA) para trabalhar com Bancos de 
Dados e modelagem estatístico/ econométrica; 

 

3.2 Candidato 2 - Auxiliar de Pesquisa - Graduando 

3.2.1. Estar regularmente matriculado no curso de estatística; 

3.2.2. Possuir conhecimento de língua inglesa para leitura e compreensão; 

3.2.3. Possuir conhecimento de leitura e compreensão da língua inglesa; 

3.2.4 Ter domínio de ferramentas básicas de informática (Word, Excel e Power Point); 

3.2.5 Ter domínio de softwares estatísticos (SAS, STATA) para trabalhar com banco de 
dados e modelagem estatístico/econométrica; 

 

 

 



 

 

3.3 – Todos os candidatos 

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

universidade pública em conformidade com a legislação vigente; 

3.3.2 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; 

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

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

Municipal, ser Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente. 

3.3.5. Disponibilidade para atuação presencial na unidade IPEA/Brasília-DF. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

A solicitação deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o cadastramento de seus 

dados no Sistema de Cadastro de Bolsista, disponível na página do IPEA www.ipea.gov.br, 

mediante a seleção do projeto de interesse, anexando o currículo ou informando endereço 

lattes. 

 

Para candidatos que já possuem o cadastro, será necessário acessar a ferramenta, 

selecionar o projeto e anexar à proposta de projeto. 
 

5 – CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS 

Início do envio das candidaturas 13 de dezembro de 2012 

Data limite para submissão das candidaturas 28 de dezembro de 2012 

Divulgação dos resultados no Diário Oficial da 
União e na página do IPEA na internet 

A partir de 08 de janeiro de 2013 

Início das bolsas  A partir de 15 janeiro de 2012 

 

5.1 As solicitações devem ser enviadas ao IPEA até às 23h:59 (vinte e três horas e 

cinqüenta e nove minutos), horário de Brasília, na data limite para submissão das 

candidaturas.  No entanto, o Sistema de Cadastro de Bolsista - SCB receberá propostas 

com tolerância de mais 12h (doze horas), encerrando-se, impreterivelmente, às 12h (doze 

horas) do dia posterior à data de submissão das candidaturas, horário de Brasília.  

5.2 Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IPEA não se 

responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas 

técnicos e congestionamentos. 

 

 

 

http://www.ipea.gov.br/


 

6 – DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão 

ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico pnpd@ipea.gov.br e telefones 61 3315-

5219/5523, referenciando-se ao número da Chamada e nome do projeto. 

 

 

 

7 – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo 

ou em parte, a critério do IPEA, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação 

de qualquer natureza.  

8 – CLÁUSULA DE RESERVA  

O IPEA reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na 

presente Chamada. 

 

Brasília, 12 de dezembro de 2012. 

 

GRAZIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Coordenadora Geral de Serviços Coorporativos e Apoio à Pesquisa  

 



 

REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO 

A presente Chamada tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa, mediante a seleção de 

pesquisadores para atuação nos projetos relacionados, em conformidade com as condições 

estabelecidas deste REGULAMENTO e nas normas contidas na Portaria IPEA Nº 492, de 

29 de dezembro de 2010, que faz parte integrante da presente chamada independente de 

transcrição. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

O detalhamento do projeto está descrito no Termo de Referência, Anexo I da presente 

chamada, onde consta: 

a) Título do Projeto; 

b) Propósito do Trabalho; 

c) Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista; e 

d) Resultados Esperados. 

 

3. REQUISITOS DO CANDIDATO 

O candidato deverá atender aos requisitos constantes do item 3 da presente Chamada. 

4 – MODALIDADES E VALORES DAS BOLSAS 

Quantidade Modalidade Valor em R$ 

01 Auxiliar de Pesquisa (Graduado, Presencial) 700,00 

01 Incentivo a Pesquisa  2.800,00 

 
4.1 – Os candidatos selecionados que possuam vínculo com Instituições Públicas nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal só poderão ser contemplados com as bolsas de pesquisa se 
exercerem cargos de Pesquisador, professor Universitário ou equivalentes. Deverá 
apresentar autorização da instituição de origem, comprovando, ainda, que a legislação que 
rege sua carreira permite atuação em projetos de pesquisa do IPEA.  

5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao IPEA, em atendimento a esta Chamada, será 

realizada por intermédio de análises e avaliações comparativas por comitê interno nomeado 

para esse fim quanto ao mérito técnico-científico do projeto proposto nas seguintes notas: 

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

PESO NOTA: (1 a 5) 



 

5.1 Candidato 1 – Incentivo à Pesquisa  

Item CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

A Conhecimento em  programação de softwares estatísticos e econométricos 3 

B Titulação Acadêmica 1 

C Conhecimento em língua inglesa 1 

D Experiência em manipulação, depuração e consolidação de banco de dados 3 

E Atuação em projetos de pesquisa 2 

5.1.1 Serão entrevistados apenas os três candidatos que obtenham a melhor pontuação nos 

itens A e B. 

 

5.2 Candidato 2 – Auxiliar de Pesquisa 

Item CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

A Conhecimento em  programação de softwares estatísticos e econométricos 3 

B Conhecimento em língua inglesa 1 

C Experiência em manipulação, depuração e consolidação de banco de dados 3 

D Atuação em projetos de pesquisa 3 

5.2.1 Serão entrevistados apenas os três candidatos que obtenham a melhor pontuação nos 

itens A, B e C. 

5.3. Poderá, a critério do comitê julgador, ser desclassificado o candidato que obtiver nota 

final inferior a 50% do total proposto na presente chamada.  

6 – RESULTADO DO JULGAMENTO  

A relação dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica do IPEA, 

disponível na Internet no endereço www.ipea.gov.br e seu extrato publicado no Diário 

Oficial da União. 

Todos os candidatos da presente Chamada tomarão conhecimento do resultado de sua 

proposta por intermédio de correspondência eletrônica, preservada a identificação dos 

pareceristas. 

7 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 – Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, 

poderá apresentar recurso, por meio do e-mail pnpd@ipea.gov.br, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, a contar da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União, desde 

que esteja disponibilizado ao proponente o resultado da avaliação do Comitê Julgador por 

meio eletrônico.  

7.2 – O recurso deverá ser dirigido a Comitê Julgador que, após exame, encaminhará para 

deliberação final da Presidência do IPEA. 

http://www.ipea.gov.br/
mailto:pnpd@ipea.gov.br


 

7.3 – Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos. O prazo só se inicia e vence em dias de expediente 

no IPEA.  

8 – DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

8.1 – O(A) candidato(a) deverá manifestar interesse na concessão da bolsa, pelo e-mail 

pnpd@ipea.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, 

sob pena de não ter a bolsa implementada. 

8.2 -  As bolsas serão concedidas na duração prevista em conformidade a Portaria IPEA Nº 

190, de 28 de maio de 2008, e com base no item 2 da presente Chamada, mediante a 

apresentação, no prazo determinado por comunicação oficial do IPEA, dos seguintes 

documentos: 

a) Formulário de Solicitação de Bolsa; 

b) Termo de Compromisso assinado em duas vias;, 

c) Autorização da instituição de origem para atuação no projeto (para candidatos vinculados 

a órgãos públicos); 

d) Cópia da carteira de identidade; 

e) Cópia CPF; 

f) Comprovante de Residência (emitido nos últimos 90 dias); 

g) Comprovante de escolaridade; e 

h) Comprovante Bancário de conta corrente. 

8.3 – As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de 

pesquisa, apoiados pela presente Chamada, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do 

IPEA. 

8.4 – Caso haja desistência do selecionado ou cancelamento da bolsa, poderá ser 

convocado o segundo colocado e assim sucessivamente, a fim de dar continuidade à 

atividades do projeto de pesquisa. 

9 – CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 

A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Presidência do IPEA, por ocorrência, 

durante sua implementação, de fato que justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada ou pelo coordenador caso o 

bolsista não apresente desenvolvimento condizente com o previsto no respectivo Termo de 

Referência e projeto aprovado. 

10– PERMISSÕES  E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS  

É de exclusiva responsabilidade de cada candidato adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a 

execução do projeto.  

mailto:pnpd@ipea.gov.br


 

 

 

11 – DOS AJUSTES DOS PROJETOS APROVADOS 

O projeto aprovado poderá sofrer ajustes junto à Diretoria interessada, visando adequação 

ao Plano de Trabalho do IPEA e as suas metas institucionais. 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

As informações geradas com a implementação das propostas selecionadas serão de 

domínio IPEA, disponibilizadas em sua base de dados, com divulgação ao público. 

13 – ANEXOS  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 



 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Sistema Nacional de Inovação e Infraestrutura de C,T&I no Brasil. 

 

2. PROPÓSITO DO TRABALHO 
 

Um dos fatores cruciais para o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país 
é a existência de um Sistema Nacional de Inovação capaz de responder às demandas da 
sociedade de forma geral, e do setor empresarial em particular, por conhecimento, 
tecnologia e inovações. Parte substantive desse sistema, além de instituições e políticas, é 
a própria infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica. 

Mazzoleni e Nelson (2005) argumentam que historicamente os processos bem 
sucedidos de catching up basearam-se em uma conjunção de fatores tais como mobilidade 
de mão-de-obra qualificada; proteção e subsídios à indústria nascente e um fraco regime de 
propriedade  intelectual que permitia às empresas domésticas apropriarem-se de 
tecnologias desenvolvidas externamente. Entretanto, na visão dos autores, mudanças 
regulatórias e institucionais inviabilizam, atualmente, a utilização de estratégias baseadas 
nesses componentes. Nesse contexto, cresce ainda mais a importância das capacitações 
científicas e tecnológicas locais no processo de aproximação dos países em 
desenvolvimento aos países centrais. Segundo eles “(…) indigenous universities and public 
laboratories will play an increasingly important role as vehicles through which the 
technologies and organizational forms of the advanced countries come to be mastered in the 
developing ones.” 

Nos últimos anos, a infraestrutura de C&T do país teve aportes significativos de 
recursos de várias fontes, especialmente de recursos dos Fundos Setoriais por meio do 
Fundo de Infraestrutura, das FAPs e da Petrobrás, que investiu volumes não desprezíveis 
de recursos na ampliação e modernização da infraestrutura de pesquisa nas Universidades 
e Centros de Pesquisa do país. Estima-se, pelos investimentos realizados no período 
recente, que a infraestrutura de pesquisa disponível no país esteja, hoje, muito mais 
atualizada do que há alguns anos atrás. Entretanto, inexiste até o momento, um diagnóstico 
consistente sobre a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica brasileira. Por esta 
razão, o MCTI e o CNPq desejam avaliar, com dados e indicadores, qual é, e qual a 
situação atual da infraestrutura de pesquisa no país a fim de subsidiar e avaliar os 
resultados das políticas de fomento. Nesse sentido, o Ministério, por meio da sua 
Assessoria de Acompanhamento e Avaliação, e o CNPq prepararam um questionário a ser 
aplicado aos coordenadores/responsáveis pelas infraestruturas (laboratórios, biotérios, 
plantas piloto e etc) de pesquisa no país. Esse questionário foi testado junto às Unidades de 
Pesquisa vinculadas ao MCTI e será utilizado para a captação de informações junto às 
instituições de pesquisa, por meio de um sistema vinculado à plataforma Lattes. 

Para o IPEA esta é uma oportunidade ímpar de fazer um debate profundo sobre o 
Sistema Nacional de Inovação no país, suas potencialidades, seus limites e gargalos ao seu 
desenvolvimento no longo prazo a partir de uma base de informações inédita. 

Objetivo 

O principal objetivo deste projeto de pesquisa é analisar as potencialidades e 
limitações do Sistema Nacional de Inovação brasileiro em contribuir para o 
desenvolvimento econômico do país no longo prazo, por meio de um diagnóstico e 



 

mapeamento preciso da infraestrutura pública de pesquisa científica e tecnológica 
disponível no país. 

Nesse sentido, os objetivos específicos que devem ser alcançados a partir do 
diagnóstico e levantamento da infraestrutura de pesquisa disponível no país são: 

• Levantar a situação e as condições de uso da infraestrutura de pesquisa científica e 
tecnológica no país; 

• Subsidiar os formuladores de políticas com informações e análises detalhadas que 
possam guiar os investimentos governamentais em infraestrutura de pesquisa científica e 
tecnológica no país; 

• Fornecer informações que permitam selecionar áreas prioritárias para o investimento 
em infraestrutura de pesquisa. 

• Fornecer à comunidade científica e tecnológica e às empresas, a partir da 
disponibilização das informações e estudos produzidos no âmbito do projeto, o acesso a 
informações sobre as infraestruturas de pesquisa existentes, sua localização, possibilidades 
e condições de uso; 

• Fomentar parcerias entre universidades, ICTs e empresas e analisar as eventuais 
deficiências existentes no relacionamento entre instituições científicas e tecnológicas e as 
empresas; 

• Fornecer, por meio das informações coletadas e dos estudos realizados, elementos 
para a avaliação e o acompanhamento das políticas voltadas à ampliação e recuperação da 
infraestrutura de pesquisa; 

• Construir um banco de dados dinâmico que permita o acompanhamento sistemático 
e a produção de relatórios periódicos sobre o parque de nacional de pesquisa; 

 

Hipótese 

A constituição do parque brasileiro de C&T, como ressalta (Guimarães 2002), se deu 
na década de 50, inspirado no consenso vigente nos EUA e expresso no relatório de 
Vannevar Bush “Science: the endless frontier” (Bush 1945). Esse relatório era a expressão 
do que se convencionou chamar, posteriormente, de modelo linear de inovação, no qual se 
supunha que a pesquisa básica era a fonte primordial de todo o progresso científico. Nesse 
modelo, pesquisa básica era função do setor público que também deveria apoiar fortemente 
a pesquisa aplicada, realizada em institutos nacionais, deixando a pesquisa tecnológica a 
cargo das empresas. 

Foi nesse contexto que se criou no Brasil, entre os anos 40 e 50, o CNPq, a FAPESP 
e o CBPF (com perfil de instituto nacional). Segundo Guimarães (2002), “as duas agências 
(...) conservam com bastante nitidez suas concepções de origem, seja na hegemonia do 
apoio à pesquisa básica, seja no fomento baseado numa demanda estabelecida num “livre-
mercado” de talentos, seja no relacionamento direto com os pesquisadores”. 

Este modelo tem servido muito bem ao propósito de criar uma infraestrutura básica 
de pesquisa nas universidades e instituições brasileiras bem como para irrigar um sistema 
de C&T que, até pouco tempo atrás, ainda era muito incipiente. Este modelo contribuiu para 
ampliar significativamente a participação brasileira na produção científica mundial nas duas 
últimas décadas. 

Entretanto, a necessidade de maior integração entre o sistema de C&T e o setor 
produtivo é uma questão relevante na política brasileira de C&T há algum tempo. Freeman 
(1995) já apontava que uma das fragilidades dos sistemas de inovação dos países latino-
americanos em relação aos países do leste asiático reside na fraca infraestrutura científica e 
tecnológica e na pouca integração dessa infraestrutura com a indústria. Mais recentemente, 
Albuquerque (2003) também ressaltou que uma das principais características do que ele 



 

chama de sistemas  de inovação imaturos, característicos de países como o Brasil, está 
relacionada com a baixa conexão entre ciência (universidades) e tecnologia (empresas). 

 

Metodologia 

A metodologia de realização desse trabalho prevê a aplicação de questionários aos 
laboratórios e demais infraestruturas de pesquisa científica e tecnológica no país, a fim de 
levantar as informações necessárias para cumprir os objetivos propostos pela pesquisa. 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS BOLSISTAS 

 

3.1 Candidato 1 – Incentivo á Pesquisa 

 Montagens, documentação e disponibilização de bases de dados em SAS, a partir 

de bases de dados secundárias fornecidas por instituições públicas bem como a 

partir dos questionários da pesquisa; 

 Consolidação de estatísticas descritivas básicas, tabulações de dados, indicadores 

básicos; 

 Programações SAS para organizar e realizar tabulações com os bancos de dados 

disponíveis; 

 Cruzamento de dados referentes às políticas de apoio à inovação e à infraestrutura 

de C,T&I; 

 Modelagens estatísticas e econométricas pertinentes ao trabalho; 

 Consolidação das bases de dados necessárias para o bom andamento do trabalho. 

 

3.2 Candidato 2 – Auxiliar de Pesquisa 

 Auxílio ao Bolsista de Incentivo à Pesquisa I em suas atividades; 

 Tabulações dos questionários da pesquisa. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 Estatísticas descritivas das bases de dados utilizadas 

 Modelos econométricos pertinentes à Pesquisa; 

 Programações em SAS e Stata. 


