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EDITAL IFS nº 019 / 2014 

SELEÇÃO DE PROFESSORES DO IFS PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 015 
CNPq – SETEC/MEC (Finlândia) 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de  Sergipe (IFS), no uso de 
suas atribuições legais, torna público, através da Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão 
(PROPEX), que estão abertas as inscrições para seleção de docentes do IFS interessados 
em participar da Chamada Pública CNPq – SETEC/MEC Nº 015 – Programa Professores para 
o Futuro (Finlândia). 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente edital tem por objetivo dar publicidade aos critérios, regulamentos, valores,  
cronograma e condições específicas para a seleção de professores do IFS candidatos a participar 
da Chamada Pública nº 015 CNPq-SETEC/MEC, que trata da concessão de bolsa 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior – Júnior (DEJ), nas institutições University of 
Applied Sciences (HAMK), University of Applied Sciences (HAAG-HELIA) e  University of Applied 
Sciences (TAMK), na Finlândia, através da apresentação de projetos que possam, de forma 
efetiva, contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Brasil. 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1 Serão oferecidas 60 (sessenta) vagas para toda a Rede Federal no país. 

2.2 Serão destinados 30% das vagas para projetos coordenados por professores das regiões 
Norte e Nordeste. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta seleção professores que fazem parte do quadro de pessoal 
permanente do IFS. 

3.2 Os selecionados deverão apresentar comprovante de proficiência em língua inglesa através 
dos testes TOEFL IBT (mínimo de 60 pontos), TOEIC (mínimo de 600 pontos), IELTS (mínimo de 
5,0 pontos) ou diploma de nível médio ou superior realizado em língua inglesa. 

3.3 O candidato deverá possuir Currículo atualizado na Plataforma Lattes indicando dados 
pessoais, vínculo empregatício e experiência profissional. 

Parágrafo único: o candidato é responsável pela comprovação documental do seu nível de 
proficiência em língua inglesa. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 O período para submissão de propostas será de 27/05/2014 a 20/06/2014 conforme 



cronograma do CNPq apresentado no item II.1.2 desta chamada. 

4.2 Para as inscrições, o professor candidato deverá acessar o site do CNPq através do link  

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas (Abertas – 015/2014) 

4.3 O CNPq não aceitará qualquer outra forma de inscrição. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Para ser classificado, o professor candidato deverá apresentar uma proposta que esteja 
relacionada com as áreas de interesse do governo federal listadas no item II.2.5 desta chamada. 

5.1.1 As propostas apresentadas obedecerão a critérios de classificação que estão relacionados 
ao mérito técnico-científico e à sua adequação orçamentária conforme item II.3.1 desta chamada. 

 

6. DA DURAÇÃO DO PROJETO 

6.1 Todos os projetos selecionados pelo comitê avaliador do CNPq terão um prazo máximo de 
execução estipulado em 12 (doze) meses. 

6.1.1 A duração do projeto, somente em caso de excepcionalidade poderá ser prorrogada, 
obedecendo a solicitação do coordenador, via Plataforma Carlos Chagas, através de pedido 
consistentemente fundamentado. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Os professores classificados deverão apresentar ao CNPq uma carta de anuência emitida pela 
instituição executora do projeto, conforme anexo I desta chamada, a fim de ser liberado pelo 
período de duração da sua capacitação no exterior. 

9.2 Todas as autorizações e permissões de caráter ético ou legal que se façam necessárias à 
execução do projeto, serão de inteira responsabilidade do professor orientador. 

9.3 Ao final da vigência o coordenador do projeto terá que apresentar uma prestação de contas 
relativa aos gastos, além de um relatório técnico que atenda às exigências estabelecidas no termo 
de aceitação das normas do CNPq. 

9.8 Para maiores detalhes e informações minuciosas acerca da participação no projeto, a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX recomenda acesso ao site do CNPq e consequente 
leitura desta chamada. 
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