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O Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) (h ps://www.cetem.gov.br/pci) lança sua
terceira Chamada para seleção de especialistas, com objetivos de investigação que complementam
suas Chamadas anteriores, na execução de projetos no âmbito do Programa de Capacitação Institucional
(PCI) 2019-2023, por meio de Bolsa PCI na modalidade PCDI – D, níveis A, B, C e D.
O PCI do CETEM intitula-se “Inovação para a Competitividade da Indústria Mineral” e apresenta
como objetivo a capacitação e engajamento de recursos humanos qualiﬁcados, conforme as
necessidades do CETEM, de acordo com as orientações do seu Plano Diretor 2017-2022
(h p://www.cetem.gov.br/images/gestao/pdu-2017-2021.pdf), e alinhado à Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-2022) (h p://www.ﬁnep.gov.br/images/aﬁnep/Politica/16_03_2018_Estrategia_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_2016_2022.pdf).
Critérios mínimos para enquadramento dos bolsistas em cada nível
A (R$ 5.200,00) – Proﬁssional com 10 (dez) anos de experiência em projetos cientíﬁcos, tecnológicos
ou de inovação após a obtenção do diploma de nível superior ou com título
de doutor há, no mínimo, 2 (dois) anos; ou ainda, com grau de mestre há, no mínimo, 6 (seis) anos.
B (R$ 4.160,00) – Proﬁssional com 7 (sete) anos de experiência em projetos cientíﬁcos, tecnológicos ou
de inovação após a obtenção do diploma de nível superior; ou com título de doutor; ou ainda, com
grau de mestre há, no mínimo, 4 (quatro) anos.
C (R$ 3.380,00) – Proﬁssional com 5 (cinco) anos de experiência em projetos cientíﬁcos, tecnológicos
ou de inovação após a obtenção do diploma de nível superior ou com grau de mestre.
D (R$ 2.860,00) – Proﬁssional com diploma de nível superior e com experiência em projetos
cientíﬁcos, tecnológicos ou de inovação.
Programas de Pesquisas a serem apoiados pela Chamada
1. Programa 1 – Água e Energia, Resíduos e Sustentabilidade na Mineração – Desenvolver estudos
e tecnologias em temas que maximizem a eﬁciência energética e hídrica da indústria mineral e o
uso racional dos recursos minerais contribuindo com a mitigação de seus impactos.
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2. Programa 2 – Minerais Estratégicos – Contribuir para a produção de minerais estratégicos de
forma competitiva e sustentável, reduzindo a dependência do País em importação ou aumentando
a competitividade da produção de bens minerais abundantes.
3. Programa 3 – Rochas Ornamentais – Contribuir para o aumento da competitividade e
sustentabilidade do setor de rochas ornamentais e a conservação do patrimônio arquitetônico.
4. Programa 4 – Tópicos Estruturantes e Especiais – Contribuir para a execução de projetos
estruturantes e especiais das áreas técnicas e cientíﬁcas de atuação do CETEM, procurando atuar
no estado da arte das pesquisas tecnológicas, e em novos desaﬁos que se apresentarem ao longo
do período 2019-2023

Chamada Pública PCI CETEM 03/2019, com indicação dos títulos dos projetos em andamento,
objetivos a serem desenvolvidos nesta Seleção 03/2019 e perﬁl requerido aos candidatos a bolsas,
clique aqui para visualizar (h ps://www.cetem.gov.br/images/bolsas/chamada3-pci-17-07-2019.pdf)
Data limite para submissão das inscrições das candidaturas: até o dia 31 de julho. As inscrições
deverão ser encaminhados ao CETEM – Centro de Tecnologia Mineral, exclusivamente pelo email chamadaPCI-03-2019@cetem.gov.br (mailto:chamadaPCI-03-2019@cetem.gov.br) utilizando-se o
Formulário de Inscrição (h p://www.cetem.gov.br/images/bolsas/formulario-inscricao-pci-chamada02-2019-ﬁnal.doc)
Dúvidas podem ser retiradas via email: chamadaPCI-03-2019@cetem.gov.br (mailto:chamadaPCI-032019@cetem.gov.br)
Fonte: CETEM (h p://www.cetem.gov.br/pci)
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