
EDITAL Nº04/2022
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE PESQUISA DO EAMAZÔNIA

O eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação, resolve tornar público o presente
Edital, que estabelece as instruções destinadas para o processo seletivo de profissionais
para atuarem, como bolsistas de pesquisa e inovação no âmbito do Convênio de
Cooperação  Técnico-Financeira ECV-PRFP-001/2021, firmado com a Eletrobras.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O processo seletivo será executado pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico ,
por meio de comissão específica designada para este fim.

O processo seletivo é destinado à contratação de bolsistas graduados para atuarem no
projeto chamado: Estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia
(Neipa), cujo objetivo é a ampliação de projetos de eficiência energética em Iluminação
Pública (IP) na Amazônia Legal.

Poderão participar do processo seletivo profissionais com ensino superior completo em
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) nos cursos de Arquitetura,
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia, Engenharia de
Sistemas, Engenharia Civil, ou curso com nomenclatura diversa das descritas que possua
correlação de atuação profissional conforme deliberação da comissão específica
responsável por esta  seleção.

O contrato de bolsa terá duração de 6 meses, podendo ser renovado por igual período
a critério do eAmazônia, quantas vezes forem necessárias.

DA LOCALIDADE

As atividades serão realizadas na sede do eAmazônia, localizada no Campus Rio
Branco da Universidade Federal do Acre, Rio Branco - Acre. Não será fornecido auxílio
deslocamento ou moradia para candidatos aprovados oriundos de outras cidades ou
estados. De maneira extraordinária, e enquanto durar a crise sanitária causada pela
pandemia de COVID-19, as atividades poderão ser realizadas remotamente em regime de
home office, sob  condições definidas pelo eAmazônia.

DO APOIO FINANCEIRO AO BOLSISTA

O apoio financeiro a ser recebido pelo bolsista será concedido em forma de bolsa
auxílio, que possui natureza jurídica de doação civil da Instituição de Ciência e Tecnologia,
objetivando promover a sua participação no projeto e seu desenvolvimento como
pesquisador.

Os bolsistas farão jus a uma bolsa auxílio no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais). O pagamento de bolsas será realizado junto ao Banco do Brasil. Nesse
sentido, o candidato aprovado deverá possuir conta no Banco do Brasil para recebimento
das bolsas.



O candidato que não apresentar essa informação bancária no prazo concedido poderá
ser excluído do certame.

DAS OBRIGAÇÕES

O bolsista se compromete a cumprir todas as normas e diretrizes internas do
eAmazônia já existentes e quaisquer outras que venham a ser aprovadas pelo Conselho
Administrativo  desta instituição durante a execução do seu vínculo.

O bolsista deve produzir e apresentar relatórios com periodicidade definidas pelo seu
supervisor direto, onde serão demonstradas as atividades realizadas e andamento de suas
obrigações com o projeto.

Quaisquer produções acadêmicas produzidas pelos bolsistas que estejam
relacionadas ao projeto devem ser aprovadas pelo eAmazônia previamente à publicação,
assim como  devem fazer referência ao projeto e à todas as instituições participantes dele.

DA INSCRIÇÃO

As inscrições serão realizadas no período de 03 a 09 de junho de 2022 até as
23h59min (horário de Brasília), no sítio eletrônico https://eamazonia.org/neipa_processos.

A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do processo seletivo
contidas neste Edital e demais comunicados a serem publicados pelo eAmazônia, acerca
dos quais  não poderá alegar desconhecimento.

É de responsabilidade exclusiva do candidato conhecer e estar de acordo com as
exigências contidas neste edital e acompanhar todas as etapas deste processo seletivo.

O eAmazônia não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não recebida
por motivos de ordem técnica, tais como: falha dos computadores, do sistema de
comunicação de dados, congestionamento das linhas de comunicação e falta de energia.

O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, assim como pelas
informações prestadas no requerimento de inscrição.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo seletivo para preenchimento das vagas de bolsas de pesquisa e inovação
do eAmazônia, compreenderá as seguintes fases:

Primeira fase: de caráter eliminatório e classificatório, constituída de análise curricular
e prova de títulos.

Segunda fase: de caráter eliminatório e classificatório, constituída de entrevista em
grupo e solução de caso.

Terceira fase: de caráter eliminatório e classificatório, constituída de entrevista



individual.

DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTAS EM GRUPO (SEGUNDA FASE)

Os aprovados na análise curricular serão convocados para a segunda fase, composta
por entrevista em grupo e solução de caso proposto.

A convocação dos aprovados para a segunda fase será realizada com 2 (dois) dias de
antecedência da realização desta, mediante comunicação por meio do endereço eletrônico
do candidato (e-mail) cadastrado na inscrição.

O candidato convocado que não comparecer à segunda fase, não justificando sua
ausência com no mínimo 3 (três) horas de antecedência, será automaticamente eliminado
do  certame.

DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTAS INDIVIDUAIS (TERCEIRA FASE)

Os aprovados na análise curricular e na entrevista em grupo serão convocados para a
terceira fase, composta por entrevista individual, a ser realizada por meio de
videoconferência.

A convocação dos aprovados para a terceira fase será realizada de acordo com a
abertura de vagas e respeitando a classificação dos candidatos, mediante comunicação por
meio do endereço eletrônico do candidato (e-mail) e telefone cadastrados na inscrição.

O candidato convocado que não comparecer à terceira fase, não justificando
sua ausência, será automaticamente eliminado do certame.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do processo será divulgado no site do eAmazônia, especificamente na
página do projeto www.eamazonia.org/neipa_processos, no dia 21 de junho de 2022.

DA CONTRATAÇÃO
Os aprovados serão convocados de acordo com a classificação no processo seletivo,

e de acordo com a abertura de vagas, para apresentar a documentação final e firmar o
Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa, devendo comparecer na data, horário e local
estabelecidos no Edital  de convocação.

Não serão aceitos pedidos de desistências temporárias e deslocamento para o final da
lista de classificação dos candidatos aprovados.

Caso o candidato desista do processo seletivo, será necessário comunicar sua
desistência por meio de e-mail ou declaração manuscrita e enviada ao eAmazônia.

Não será fornecido ao candidato comprovante de classificação no processo seletivo,
valendo, para esse fim, as listas de classificação divulgadas no endereço eletrônico
www.eamazonia.org/neipa.

DA VALIDADE DO PROCESSO

O processo seletivo terá validade de 3 (três) meses, a partir da data de publicação do



resultado final, ou quando do esgotamento de candidatos, podendo ser renovado por igual
período, quantas vezes forem necessárias.

DA RESCISÃO

O candidato aprovado e empossado poderá solicitar a rescisão a qualquer momento
da vigência do contrato, sem a necessidade de pagamento de multa ou devolução de
valores já  integralmente pagos.

O eAmazônia, a critério próprio, poderá realizar a rescisão do contrato a qualquer
momento da vigência do contrato, sem prejuízo para o mesmo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Será eliminado do processo seletivo o candidato que:

a) Não for localizado em decorrência de dados desatualizados, incompletos ou
incorretos e não observar as publicações no endereço eletrônico.

b) Não aceitar participar da segunda fase, quando convocado;

c) Deixar de comparecer à segunda fase ou não justificar sua ausência com
antecedência mínima de 3 (três) horas do horário determinado;

d) Recusar-se a iniciar as atividades na data, local e demais condições estipuladas
pelo eAmazônia;

e) Não apresentar as documentações exigidas pelo eAmazônia no prazo determinado.

A cessão da bolsa não estabelece vínculo empregatício do candidato com o

eAmazônia.

A interrupção da execução das atividades por parte do bolsista, ainda que por
questões médicas, implicará na suspensão da bolsa, podendo o eAmazônia decidir pelo
encerramento  do contrato.

Ao eAmazônia se reserva o direito discricionário de optar pela não contratação da
totalidade ou de quantidade parcial das vagas, bem como com relação ao atendimento dos
critérios de seleção por parte dos candidatos.

Ao se inscrever no processo seletivo, os candidatos consentem com o tratamento de
dados pessoais, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados nos seguintes
termos:

Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X, a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Poderão ser tratados mediante anuência expressa do titular/ responsável os seguintes
dados pessoais, pelo(a) controlador(a): Nome, endereço, status civil, e-mail, telefone,
histórico escolar, histórico médico (complementar com mais informações).

Em atendimento ao artigo 8º §4, da LGPD, este termo guarda finalidade determinada,



sendo que os dados serão utilizados especificamente para fins de: Cadastro; Diagnóstico
técnico inicial em seu aspecto pedagógico, cognitivo, físico e social; Elaboração a aplicação
de testes de aptidão; Elaboração de relatórios e pareceres informativos.


