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EDITAL FAPESB N o 014/2016 

PRÊMIO BAHIA PELA DIVERSIDADE – EDIÇÃO MULHERES NAS  CIÊNCIAS 

 

Edital para seleção de candidatas ao Prêmio Bahia p ela Diversidade – Edição Mulheres 
nas Ciências no Estado da Bahia. 
 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, pessoa jurídica de direito 

público, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia – 

SECTI e com a Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres da Bahia – SPM, torna público 

o presente Edital para a premiação de pesquisadoras renomadas que atuam no E stado da 

Bahia nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Enge nharias e Ciências Biológicas , na 

forma e condições aqui estabelecidas. 

 

Este Edital submete-se, no que couber, aos dispositivos da Lei Federal no 8.666/93, da Lei 

Estadual no 9.433/05, do Decreto Estadual no 9.266/04, demais dispositivos legais e 

regulamentares vigentes, e ainda às orientações registradas no Manual do Pesquisador 

Outorgado, disponível no Portal da FAPESB. 

 

1 - OBJETIVOS  

O Prêmio Bahia pela Diversidade – Edição Mulheres nas  Ciências  tem como objetivos: 

 

1.1 Reconhecer o trabalho de excelência produzido por 02 (duas) pesquisadoras de 

destaque na realização de obras científicas ou tecnológicas de reconhecido valor para o 

progresso da pesquisa, tecnologia e desenvolvimento do estado da Bahia. 

 

1.2 Reconhecer o trabalho de 04 (quatro) jovens pesquisadoras , cujos projetos e trajetória 

atual indiquem seu potencial de contribuição para sua área de atuação e para o estado da 

Bahia. 

 

2 - RECURSOS FINANCEIROS 

Serão alocados para este Edital recursos financeiros não-reembolsáveis no valor total de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) , provenientes da FAPESB, através do Programa 201  – 

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento; Unidade Gestora – 28.201;  Ação 

5682 – Apoio à Disseminação do Conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação; Fonte 

100; Despesas  - Correntes, alocados no orçamento para o exercício de 2017. 
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2.1 - Desse valor, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) serão destinados ao pagamento dos 

Prêmios. 
 

2.2 - O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será destinado a cobrir os custos 

operacionais com avaliação das propostas. 
 

3 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

3.1 Para concorrer à premiação, as candidatas deverão atender às seguintes exigências: 
 

3.1.1 Ser brasileira nata ou naturalizada.  

3.1.2 Ser residente e domiciliada no estado da Bahia. 

3.1.3 Possuir título de Doutora ou Mestra, conforme descrito no item 4 – Categorias. 

3.1.4 Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes. A atualização deverá ser 

realizada até a data do encerramento deste Edital. 

3.1.5 Estar vinculada a instituição acadêmica ou centro de pesquisa localizados na Bahia. 

3.1.6 Atuar em uma das áreas contempladas pela edição anual do Prêmio Bahia pela 

Diversidade nas Ciências. 
 

 

4 - CATEGORIAS 
 
4.1 - As indicações deverão ser realizadas de acordo com as categorias abaixo, conforme perfil 

da pesquisadora. 

 

4.1.1 - CATEGORIA 1 – PESQUISADORA DE DESTAQUE: 
 

4.1.1.1 – Premiação destinada exclusivamente a 01 (uma) Pesquisadora, com doutorado há 

08 (oito) ou mais anos , nas áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias;  

4.1.1.2 – Premiação destinada exclusivamente a 01 (uma) Pesquisadora, com doutorado há 

08 (oito) ou mais anos , na área de Ciências Biológicas.  

 

4.1.2 - CATEGORIA 2 – JOVENS PESQUISADORAS: 
 

4.1.2.1 - Premiação destinada exclusivamente a 02 (duas) Pesquisadoras Doutoras ou 

Mestras , há menos de 08 (oito) anos , nas áreas de Ciências Exatas e da Terra e 

Engenharias;  

4.1.2.2 - Premiação destinada exclusivamente a 02 (duas) Pesquisadoras Doutoras ou 

Mestras , há menos de 08 (oito) anos , na área de Ciências Biológicas . 
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5 - PREMIAÇÃO 

5.1 - À cada premiada será concedida uma importância em dinheiro, distribuída conforme 

descrição abaixo: 

 
5.1.1 - CATEGORIA 1 – PESQUISADORA DE DESTAQUE:  

 
5.1.1 1 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a Pesquisadora de Destaque na área de Ciências 

Exatas e da Terra e Engenharias; 

5.1.1.2 - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a Pesquisadora de Destaque na área de Ciências 

Biológicas. 

 
5.1.2 - CATEGORIA 2 – JOVENS PESQUISADORAS: 

 
5.1.2.1 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Jovem Pesquisadora na área de Ciências 

Exatas e da Terra e Engenharias; 

5.1.2.2 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Jovem Pesquisadora na área de Ciências 

Biológicas. 

 
5.2 - Na solenidade de premiação será entregue um cheque simbólico no valor do prêmio, 

juntamente com o certificado de premiação. Posteriormente, a FAPESB entrará em contato 

com as vencedoras para prestar as demais orientações sobre os procedimentos necessários 

para o recebimento do prêmio. 

5.3 - Todas as premiadas por meio deste Edital deverão possuir conta corrente bancária (não 

será aceita conta poupança) para o recebimento do prêmio. 

5.4 - Sobre os valores dos prêmios, incidirão todos os impostos devidos, conforme legislação 

vigente (Lei no 4.506, 30 de novembro de 1964, art. 14; Decreto-lei no 1.493, de 7 de dezembro 

de 1976, art. 10; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a 

Renda (RIR/1999), arts. 676, incisos I e II, 678, inciso I, inciso II de seu § único; Parecer 

Normativo CST no 173, de 26 de setembro de 1974; Decisão Cosit no 2, de 2000; Parecer Cosit 

no 30, de 2001). 

5.5 - A divulgação dos nomes das vencedoras será realizada durante a Cerimônia de 

Premiação, com a presença de autoridades locais e da comunidade científica e tecnológica, em 

dia e local a serem definidos e comunicados. 

5.6 - As premiadas autorizam automaticamente a publicação de fotos e nome nas mídias e 

Portais da FAPESB, SECTI e SPM. 

5.7 - Não caberá nenhum tipo de recurso por parte das candidatas envolvidas e das 

vencedoras, em nenhuma das etapas deste Edital. 



                                                                                                     
 

 
 

4

 
6 - COMITÊ GESTOR 

6.1 - Para a coordenação das atividades do Prêmio Bahia pela Diversidade – Edição 

Mulheres nas Ciências  será constituído um Comitê Gestor , formado por: 02 (dois) 

representantes da FAPESB, 02 (dois) representantes da SECTI e 02 (dois) representantes da 

SPM, indicados pelas autoridades máximas das referidas instituições. 

 

6.2 - Caberá ao Comitê Gestor:  

 

6.2.1 - o enquadramento das indicações recebidas;  

6.2.2 - a seleção dos especialistas, que farão a avaliação de mérito das indicações; 

6.2.3 - a escolha dos membros do Comitê Julgador; 

6.2.4 - a supervisão das etapas de avaliação de mérito, bem como, a reunião do Comitê 

Julgador para escolha das premiadas; 

6.2.5 - o encaminhamento de questões técnicas, administrativas e financeiras que surgirem 

decorrentes do objeto deste instrumento. 

 
6.3 - A FAPESB, a SECTI e a SPM poderão substituir seus representantes no Comitê Gestor, a 

qualquer tempo. 

 
7 - COMITÊ JULGADOR 

7.1 - O Comitê Julgador será composto por, no mínimo 03 (três)  e no máximo 05 (cinco)  

pesquisadores, especialistas nas grandes áreas das Ciências Exatas e da Terra, das 

Engenharias e das Ciências Biológicas, pertencentes aos quadros de universidades e/ou 

centros de pesquisa localizados na Bahia e em outros de estado da federação. 

7.1.1 - O Comitê Julgador  deverá ter, no mínimo,  02 (dois) integrantes externos  (de 

instituições localizadas fora do estado da Bahia) e pelo menos 01 (uma) mulher . 

 

7.2 - Todos os componentes do Comitê Julgador  deverão ser Pesquisadores Nível 1 do 

CNPq. 
 

7.3 - Pesquisadoras indicadas para a premiação não poderão integrar o Comitê Julgador.  

 
7.4 - O Comitê Julgador será responsável pela seleção das 06 (seis) vencedoras do Prêmio 

Bahia pela Diversidade – Edição Mulheres nas Ciênci as, fundamentado nas avaliações dos 

consultores ad hoc. 
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8 - REGRAS GERAIS DA PREMIAÇÃO 
 

8.1 - No âmbito deste Edital, o procedimento para a escolha das pesquisadoras vencedoras 

consistirá de 04 (quatro) Etapas :  

Etapa 1  - Consulta Pública  aberta à comunidade para que sejam encaminhadas à FAPESB 

as indicações; 

Etapa 2  - Enquadramento , fase na qual as indicações passarão por uma análise técnica, 

realizada pelo Comitê Gestor, para a verificação de atendimento aos critérios de elegibilidade 

constantes neste Edital; 

Etapa 3  - Avaliação de Mérito , fase em que os Currículos Lattes das indicadas serão 

avaliados pelos consultores ad hoc externos, pertencentes aos quadros de universidades e/ou 

centros de pesquisa localizados fora do estado da Bahia; 

Etapa 4 - Escolha das 06 (seis) pesquisadoras premi adas  pelo Comitê Julgador. 

 

8.1.1 - ETAPA 1 - CONSULTA PÚBLICA 

8.1.1.1 - Será realizada uma consulta pública, no estado da Bahia, para indicação de 

pesquisadoras que possuam o perfil adequado para concorrer ao Prêmio Bahia pela 

Diversidade – Edição Mulheres nas Ciências , nas Categorias 1 e 2, deste Edital. 

8.1.1.2 - Poderão ser indicadas até 06 (seis) nomes no total, sendo na área de Ciências Exatas 

e da Terra - até 01 (uma) pesquisadora de destaque e até 02 (duas) jovens pesquisadoras e na 

área de Biológicas - até 01 (uma) pesquisadora de destaque e até 02 (duas) jovens 

pesquisadoras. 

8.1.1.2.1 - A pessoa que fizer a indicação deverá informar o número do seu CPF. Este número 

deverá ser de um CPF válido e não poderá aparecer em duplicata na base de indicações feitas. 

8.1.1.2.2 – Cada pessoa que fizer as indicações deverá utilizar um único Formulário 

Eletrônico , para indicar todas as pesquisadoras. O referido Formulário será disponibilizado no 

Portal da FAPESB. 

8.1.1.2.3 - Caso haja mais de um Formulário Eletrônico de indicação com o mesmo número de 

CPF, será considerado para avaliação o último formulário encaminhado. 

8.1.1.2.4 - A indicação das candidatas deverá ser baseada nos critérios estabelecidos neste 

Edital.  

8.1.1.2.5 – O Formulário Eletrônico  ficará disponível no Portal da FAPESB, no seguinte 

endereço: www.fapesb.ba.gov.br. 

8.1.1.2.6 – A pessoa que fizer a indicação deverá ter ou fazer o Cadastro online na FAPESB. 

8.1.1.2.7 – Deverão ser preenchidas as seguintes informações no Formulário Eletrônico: 
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a) Nome das pesquisadoras indicadas; 

b) Instituição de vínculo das mesmas; 

c) Link do currículo Lattes; 

d) Categoria. 

 

8.1.1.3 - Será permitida auto indicação. 

8.1.1.4 - Não poderá haver indicação post-mortem. 

 

8.1.2 - ETAPA 2 - ENQUADRAMENTO 

8.1.2.1 - As indicações passarão por uma análise técnica, realizada pelo Comitê Gestor , para 

verificação de atendimento aos critérios de elegibilidade descritos neste Edital. 

8.1.2.2 - Serão desenquadradas as indicações que descumprirem quaisquer dos critérios de 

elegibilidade. 

 

8.1.3 -  ETAPA 3 - AVALIAÇÃO DE MÉRITO 

8.1.3.1 - As indicações enquadradas passarão para a Etapa de Avaliação de Mérito, que será 

realizada por consultores ad hoc, pesquisadores especialistas nas grandes áreas das Ciências 

Exatas e da Terra, das Engenharias e das Ciências Biológicas, pertencentes aos quadros de 

universidades e/ou centros de pesquisa localizados fora do estado da Bahia.  

8.1.3.1 - Os consultores ad hoc deverão observar, monocraticamente, os trabalhos de 

excelência realizados pelas pesquisadoras indicadas (qualitativa e quantitativamente), nos 

últimos 05 (cinco) anos , de acordo com os critérios abaixo:  

8.1.3.2.1 - CATEGORIA 1 - PESQUISADORAS DE DESTAQUE  

8.1.3.2.1.1 - Publicação Científica (artigos publicados em periódicos, livros capítulos de livros); 

8.1.3.2.1.2 - Obra científica de reconhecido valor para sua área; 

8.1.3.2.1.3 - Coordenação de projetos de pesquisa científica ou tecnológica; 

8.1.3.2.1.4 - Trajetória acadêmica e/ou científica; 

8.1.3.2.1.5 - Prêmio recebido ou indicação para premiação; 

8.1.3.2.1.6 - Formação de Recursos Humanos (orientação de mestrado e/ou doutorado 

concluída e em andamento); 

 

8.1.3.2.2 CATEGORIA 2 - JOVENS PESQUISADORAS  

8.1.3.2.2.1 - Publicação Cientifica (artigos publicados, livros, capítulos de livros); 

8.1.3.2.2.2 - Obra científica de reconhecido valor para a sua área; 

8.1.3.2.2.3 – Participação em projetos de pesquisa científica ou tecnológica; 
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8.1.3.2.2.4 - Trajetória acadêmica e/ou científica; 

8.1.3.2.2.5 - Prêmio recebido ou indicação para premiação; 

8.1.3.2.2.6 - Formação de Recursos Humanos (orientação concluída e em andamento, sendo 

computada, dentre outras, as de iniciação científica). 
 

8.1.3.3 - Todos os critérios deverão considerar a relevância das pesquisas, os seus resultados 

e impactos econômico, social, científico e tecnológico, dentro das respectivas áreas do 

conhecimento. 

8.1.3.4 - As avalições individuais dos currículos lattes resultarão num parecer técnico, também 

composto por uma nota, resultado da avaliação quantitativa e qualitativa do currículo lattes da 

pesquisadora indicada. 

8.1.3.5 - Esses resultados comporão uma lista classificatória, em ordem decrescente de nota, 

que será objeto de avaliação pelo Comitê Julgador. 
 

8.1.4 -  ETAPA 4 – COMITÊ JULGADOR 

8.1.4.1 - Tomando por base a lista classificatória descrita no item 8.1.3.5,  bem como, os 

pareceres dos consultores ad hoc, o Comitê Julgador deverá realizar a escolha (decisão 

colegiada) das 06 (seis) pesquisadoras vencedoras do Prêmio Bahia pela Diversidade – 

Edição Mulheres nas Ciências .  
 

8.1.4.2 - As discussões e deliberações do Comitê Julgador terão caráter confidencial e 

ocorrerão presencialmente. 
 

9 – CRONOGRAMA  

 
 
 
 
 
 

9.1 - Datas poderão ser alteradas pela FAPESB sem informação prévia. 
 
9.2 - Quaisquer modificações serão comunicadas através de informe divulgado no 
Portal da Fundação. 
 
 
10 - CLÁUSULA DE RESERVA  

10.1 - A Diretoria Científica da FAPESB reserva-se o direito de resolver os casos omissos 

e as situações que não foram previstas no presente Edital. 
 

Eventos  Datas Limite  
Lançamento do Edital 20/12/2016 
Conclusão da Consulta Pública/Encerramento do Edital 03/02/2017 

até as 17:00h 
Cerimônia de Premiação 08/03/2017 
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10.2 - A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da FAPESB, seja por motivo de interesse público ou 

exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 
 

11 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Esclarecimentos sobre este Edital poderão ser obtidos na FAPESB através do e-mail 

parceriasfederais@fapesb.ba.gov.br 

  

Salvador, 20 de dezembro de 2016 

 

 

Eduardo Santana de Almeida 
Diretor Geral da FAPESB 


