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EDITAL Nº 21, DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

 

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna 

público o presente Edital para abertura das inscrições, visando à seleção de candidatos para o 

preenchimento de vagas do projeto aprovado em EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

SEBRAE – UCE Nº001/2013 Educação Empreendedora nas Instituições de Ensino Superior. – 

“Educação empreendedora na UFMS”, com vigência no período de Maio de 2016 a Setembro 

de 2016. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido por 

Comissão de Seleção nomeada pelo Coordenador do Projeto “Educação Empreendedora 

na UFMS”. 

1.2. O Processo Seletivo destina-se a classificar 4 (quatro) alunos de graduação devidamente 

matriculados na UFMS, que atuarão no projeto: “Educação Empreendedora na UFMS”, de 

acordo com áreas previstas no item 5 deste edital. 

1.3. Os alunos de graduação a partir de agora serão designados candidatos. 

1.4. O presente processo seletivo não se caracteriza como concurso público. Trata-se de 

seleção de candidatos para desenvolver atividades de pesquisa durante um período de 5 

(cinco) meses prorrogáveis por mais 5 (cinco) meses, não sendo possível a aplicação das 

regras de direito administrativo e/ou quaisquer outras referentes aos concursos públicos. 

1.5. Não havendo prorrogação da(s) bolsa(s) ou no caso de desistência, cancelamento, 

exclusão do bolsista, não havendo candidato aprovado será feito novo edital de seleção. 

1.6. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos com data de graduação e colação de 

grau posterior a dezembro de 2016. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. AO INSCREVER-SE O CANDIDATO ESTARÁ DECLARANDO: 

I - O conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

II - Sob as penas da lei que, após a seleção no processo e estabelecido o Termo de 

Compromisso, irá satisfazer as condições exigidas para executar as atividades de pesquisa. 

III - Ter disponibilidade para dedicação ao Projeto “Educação Empreendedora na UFMS”, não 

possuir vínculo empregatício. 

2.2. As inscrições deverão ser formuladas e encaminhadas no período de 28 de abril a 05 de 

maio de 2016 diretamente no e-mail: empreendedorismo.propp@ufms.br - no prazo de vigência 

deste Edital, independentemente de problemas de acesso e de conexão. Os documentos 
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necessários para inscrição serão:  

1) Ficha de inscrição, ANEXO A deste edital; 

2) Carta de recomendação emitida por professor do curso, declarando as características do 

candidato (digitalizada); 

3) Histórico escolar, emitido pelo Siscad. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA O BOLSISTA: 

 

3.1 Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação com colação de grau posterior a 

dezembro de 2016. 

3.2 Ter bom desempenho acadêmico comprovado por meio do Histórico Escolar, com média 

geral escolar igual ou acima de 6 (seis). 

3.3 Não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição na vigência da bolsa.  

3.4 Não receber outras bolsas de qualquer natureza, de outras agências e/ou instituições 

nacionais ou estrangeiras, na vigência da bolsa. 

3.5 No caso de renovação da bolsa, estar em dia com todas as obrigações, inclusive os 

relatórios exigidos pelo projeto, até a data da inscrição. 

3.6. Ter facilidade de comunicação. 

3.7. Ter capacidade de relacionamento e trabalho em equipe. 

3.8. As qualificações pessoais exigidas, bem como quaisquer outros documentos necessários, 

serão devidamente comprovadas através da apresentação dos competentes documentos 

probatórios e apontadas no dia da entrevista pessoal/teste. 

3.9. O candidato aprovado que não comprovar suas qualificações e/ou fornecer informações 

inverídicas será desclassificado. 

 

4. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA: 

 

4.1 Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e às atividades de pesquisa. 

4.2 Apresentar, após a vigência do período DA BOLSA, relatório de pesquisa contendo 

resultados do plano de atividades proposto no início da bolsa, na forma de um relatório final, 

com redação em formato de artigo científico que permita verificar o acesso a métodos e 

processos científicos. 

4.3 Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista do 

Projeto “Educação Empreendedora na UFMS”. 

4.4 Os bolsistas selecionados irão desenvolver atividades práticas e teóricas dentro da proposta 

metodológica do Projeto “Educação Empreendedora na UFMS”, denominado pesquisa ação. 
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4.5 Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com a de 

outros programas do CNPq, de outra agência ou da própria instituição. 

4.6 Devolver à UFMS, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, 

caso os requisitos e os compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

4.7 Cadastrar-se na Plataforma Lattes/CNPq. 

4.8 Os bolsistas selecionados deverão aceitar os regulamentos do Projeto; preparar-se para 

desenvolver adequadamente o seu trabalho; respeitar os compromissos assumidos, ser atento, 

responsável e solidário, tendo disposição para trabalhar em equipe; respeitar, quando for o caso, 

o caráter confidencial e reservado das informações que envolvem a pesquisa. 

 

5. DA BOLSA PESQUISA 

 

5.1. O projeto disponibiliza 01 (uma) bolsa para o desenvolvimento de pesquisa na área de 

Educação Empreendedora e Inovação, subárea tecnologia da informação, para aluno (a) de 

graduação da UFMS, com 20 horas semanais de dedicação à pesquisa a ser desenvolvida no 

“Espaço empreendedor”, no Complexo Multiuso, campus de Campo Grande.  

5.2. O projeto disponibiliza 01 (uma) bolsa para o desenvolvimento de pesquisa na área de 

Educação Empreendedora e Inovação, subárea comunicação, para aluno (a) de graduação da 

UFMS, com 20 horas semanais de dedicação à pesquisa a ser desenvolvida no “Espaço 

empreendedor”, no Complexo Multiuso, campus de Campo Grande. 

5.3. O projeto disponibiliza 02 (duas) bolsas para o desenvolvimento de pesquisa na área de 

Educação Empreendedora e Inovação, subárea educação empreendedora, para aluno (a) de 

graduação da UFMS sem exigência de área, com 20 horas semanais de dedicação à pesquisa a 

ser desenvolvida no “Espaço empreendedor”, no Complexo Multiuso, campus de Campo 

Grande. 

5.4. Os bolsistas serão selecionados em conformidade com o disposto no presente edital, item 

6, considerando a exigência relativa a área de graduação dos candidatos para vagas 5.1 e 5.2. 

5.5. O candidato aprovado assinará termo de concessão de bolsa pesquisa, que caracteriza 

doação civil sem vínculo empregatício, nos termos da legislação pátria. 

5.6. O valor da bolsa para quaisquer uma das vagas é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais). 

5.7. Os dias e horários nos quais será cumprida a carga horária serão negociados com a 

coordenação do projeto. 
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5.8. O prazo previsto para duração da bolsa é de 5 (cinco) meses, podendo ser encerrado 

antecipadamente conforme a avaliação do coordenador e mediante comunicação formal e 

expressa ao bolsista. 

 

6. DA SELEÇÃO 

 

6.1. A referida seleção será composta de 3 (três) etapas: (i) Análise de documentos, (ii) 

entrevista e (iii) teste. 

6.1.1. Independente da vaga na qual se candidatou, os candidatos deverão participar de todas as 

etapas da seleção.  

6.1.2. Na etapa (i) serão analisados apenas os documentos, item 2.2, já enviados 

UNICAMENTE via e-mail para a Comissão de Seleção.  

6.1.3. Todos os candidatos inscritos devem comparecer no dia 06/05/2016, 9h, no Complexo 

Multiuso Dercir Pedro de Oliveira, o não comparecimento neste dia e horário implica na 

desclassificação imediata do candidato. 

6.2. Dos critérios de seleção: 

6.2.1. Na etapa (i), análise de documentos, será considerada o atendimento dos documentos 

relacionados no item 2.2 e dos requisitos apontados nos itens 3.1 a 3.4 deste edital 

(ELIMINATÓRIO). 

6.2.2. Na etapa (ii), entrevista, será considerada: Desenvoltura na comunicação e capacidade de 

análise com situações problemas (CLASSIFICATÓRIA). 

6.3.3. Na etapa (iii), teste, será realizado avaliação de conhecimento de informática e avaliação 

da competência textual. 

6.3.3.1. Na avaliação de conhecimento de informática será considerado a utilização de redes 

sociais web, plataforma moodle da UFMS, pacote office, ferramentas do Google Drive, rede 

social profissional LinkedIn, criação e manutenção de websites e blogs (wordpress), edição de 

imagem e vídeo,  (CLASSIFICATÓRIA).  

6.3.3.2. Na avaliação de competência textual, o candidato terá que elaborar texto em formato 

dissertativo (CLASSIFICATÓRIA).  

6.4. A classificação final se dará por média ponderada: 

6.4.1. Para a vaga 5.1.: Entrevista (0 – 10 pontos) x (40%) + (Teste conhecimento de 

informática [0 – 70 pontos]+ Teste competência textual [0 – 30 pontos]) x (60%) = Nota Final 

6.4.2. Para as vagas 5.2. e 5.3.: Entrevista (0 – 10 pontos) x (40%) + (Teste conhecimento de 

informática [0 – 40 pontos]+ Teste competência textual [0 – 60 pontos]) x (60%) = Nota Final 
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6.5. Serão considerados como critérios de desempate, por ordem de prioridade: 

6.5.1. Cursar curso de graduação na área a fim da vaga, no caso das vagas 5.1 e 5.2. 

6.5.2. Média de notas do histórico escolar. 

6.5.3. Ter participado de empresas juniores. 

6.5.4. Ter tido experiência de estágios e/ou em consultorias na área de negócios. 

6.5.5. Ter participado de projetos de pesquisa e/ou extensão. 

6.5.6. Caso persista a igualdade, o critério de desempate será a maior idade do candidato. 

 

7. DA VINCULAÇÃO/ADESÃO AO PROJETO 

7.1. Os bolsistas selecionados para desenvolver as atividades junto ao projeto, “Educação 

Empreendedora na UFMS”, não terão qualquer vínculo empregatício. 

7.2. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos selecionados 

deverão se apresentar à DIAE/CRE/PROPP, no dia 13/05/2016, com os seguintes documentos: 

a) Formulário bolsista informando dados bancários: banco, conta corrente e agência. 

b) Currículo Lattes atualizado e impresso obrigatoriamente da página do CNPq. 

c) Histórico escolar atualizado, emitido pela secretaria acadêmica do curso. 

d) Termo de Aceite para concessão de bolsa, entregue devidamente assinado. 

e) Xerox do RG e CPF do aluno. 

f) Termo de responsabilidade e compromisso devidamente assinado pelo bolsista. 

 

8. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Ação Período 

Inscrições  28/04/2016 a 05/05/2016. 

Análise da documentação, Entrevista, Testes 06/05/2016, 9h 

Divulgação do Resultado Até 09/05/2016 

Prazo de pedidos de reconsideração Até 48 horas após a divulgação do resultado 

Divulgação do resultado final do processo 

seletivo 

Até 12/05/2016 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

9.1. Em hipótese alguma será aceita a inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital. 

9.2. Não será permitida a inclusão de qualquer documento após o prazo de inscrição 

estabelecido neste Edital. 

9.3. A bolsa concedida não implica vínculo empregatício com qualquer dos órgãos 

financiadores. 

9.4. Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital os interessados deverão procurar a 

DIAE/CRE/PROPP (empreendedorismo.propp@ufms.br), à qual, juntamente com a Comissão 

de Seleção, cabe conduzir todo o processo de seleção. 

9.5. O presente Edital está disponível no endereço eletrônico: www.inovacao.sites.ufms.br. 

9.6. A critério da Comissão de Seleção poderá ser solicitado documento comprobatório do 

Lattes do candidato. 

9.7. Fica assegurado aos candidatos o direito de recurso até 48 horas após a divulgação do 

resultado. 

9.8. Os recursos devem ser encaminhados à Comissão de Seleção, com justificativa 

documentada para o e-mail: empreendedorismo.propp@ufms.br. 

9.9. Não serão aceitos documentos complementares. 

9.10. Os casos omissos serão analisados pelo Coordenador do Projeto. 

 

 

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO 
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ANEXO I 

Ficha de inscrição 

1) Dados pessoais: 

 

Nome  

Curso e semestre  

 Faculdade ou Centro  

 Logradouro  Número  

Complemento  CEP  

Cidade/UF  E-mail  

Fone (1)  Fone (2)  

CPF  RGA  

 

2) Quais seus horários de aula no 1º semestre letivo do ano de 2016? (Estimativa) 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

      

      

      

      

      

 

3) Você já participou de outras atividades na universidade? Exemplo: projetos, EJ, 

colegiados, ... 

 

 Programa/ Projeto Ação/atividade 

desenvolvida 

Professor 

responsável 

Período  

1     
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2     

3     

 

4) Alguma outra experiência que gostaria de compartilhar? 

 

 

 

5) Quem é você? Expresse em até 100 palavras de forma objetiva. 

 

 

 

6) Possui conhecimento de informática, como a utilização de redes sociais web, word, 

excel, criação e manutenção de web sites? Descreva o seu nível de conhecimento a 

respeito. 

 

 

 

 


