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Cetem lança edital para bolsistas do Programa de Capacitação
Institucional
O Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) publica edital, na próxima semana, para selecionar bolsistas do novo Programa de Capacitação Institucional (PCI) 2019-2023.
As inscrições irão até o dia 27 de janeiro no site do Cetem.
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Sede do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) no Rio de Janeiro (RJ)

Conteúdo Relacionado
Cetem lança edital para bolsistas do Programa de
Capacitação Institucional
CURTAS: Período de chuva preocupa Ibama e Semad

O programa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), operacionalizado pelo

em relação à barragem de Fundão

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí co e Tecnológico (CNPq), que apoia projetos de Pesquisa e

Cetem tem projeto sobre mineração urbana

Desenvolvimento (P&D) para fortalecer a infraestrutura cientí ca e tecnológica e ampliar sistematicamente a
capacitação de recursos humanos.
Podem participar pro ssionais de nível técnico, superior e pós-graduados. A seleção dos bolsistas, antes

nanciado por CNPq

Tags (Clique para mais informação)

ocorrida em uxo contínuo, por análise curricular e entrevista, será agora por meio de editais especí cos, por
chamadas públicas e para um determinado número de vagas e temas de P&D. A vinculação dos bolsistas
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será, exclusivamente, com os projetos institucionais alinhados com as estratégias de atuação do Cetem.
A bolsa tem duração de um ano e poderá ser renovada anualmente até, no máximo, cinco anos, no mesmo
projeto ou em projetos distintos, consecutivos ou alternados, e, ainda, respeitada a vigência e o limite
orçamentário do PCI.

Educação

Cetem

bolsas

Programa de Capacitação Institucional
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

As bolsas de longa duração serão distribuídas entre as seguintes categorias: bolsas DA exigem pro ssionais
com 10 anos de experiência em projetos cientí cos, tecnológicos ou de inovação após a obtenção do diploma
de nível superior ou com título de doutor há, no mínimo, dois anos ou com grau de mestre há, no mínimo,

Comunicações
CNPq

seis anos. O valor da bolsa será de R$ 5.200.
As bolsas DB são voltadas para pro ssionais com sete anos de experiência na mesma área listada da categoria anterior, ou com título de doutor ou mestre há, no
mínimo, quatro anos. O valor da bolsa será de R$ 4.160.
Na categoria de bolsas DC, podem participar pro ssionais com cinco anos de experiência após a obtenção do diploma de nível superior ou com grau de mestre. O
valor da bolsa será de R$ 3.380. A bolsa DD exige pro ssionais com diploma de nível superior e com experiência em projetos cientí cos, tecnológicos ou de inovação. O
valor da bolsa será de R$ 2.860.
Técnicos de nível médio com diploma de Escola Técnica reconhecido pelo MEC e com experiência em projetos cientí cos, tecnológicos ou de inovação podem
concorrer às bolsas DE, com valor da bolsa: R$ 1.950. E, por último, a bolsa DF pede diploma de nível médio e/ou de formação pro ssionalizante com experiência em
projetos cientí cos, tecnológicos ou de inovação. O valor da bolsa é de R$ 900.
Os candidatos não selecionados vão compor um banco de currículos para oportunidades futuras em outros programas e projetos do Cetem. As informações são do
Cetem.
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