
 
 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – COOPINTER 

RESULTADO – CHAMADA RESEARCHER CONNECT (PARCERIA CONFAP E BRITISH COUNCIL) 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB, no uso das suas atribuições, torna 

público o resultado  da Chamada Researcher Connect – Cursos de curta duração para desenvolvimento 

de habilidades em comunicação científica, fruto de parceria da FAPESB com o CONFAP e o British 

Council. Após análises de mérito realizadas pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo 

à Pesquisa (CONFAP) e por esta Fundação, conforme critérios estabelecidos na Chamada 

supramencionada, a proposta abaixo foi aprovada .    

PROPOSTA CLASSIFICADA E BENEFICIADA  

Nome do pesquisador  Instituição  

Luiz Carlos Lobato dos Santos Universidade Federal da Bahia 

1. INSTRUÇÕES AO CLASSIFICADO BENEFICIADO  

O candidato classificado e beneficiado deverá obedecer aos procedimentos determinados pela FAPESB, 

a fim de garantir o benefício previsto. Além disso, é essencial que o mesmo esteja em situação de 

adimplência  para com a Fundação e com o Estado da Bahia.  

Para a contratação por meio de Termo de Outorga, o contemplado deverá encaminhar à FAPESB os 
documentos abaixo listados: 

• Cópia do documento de identidade do coordenador do projeto; 

• Cópia do CPF do coordenador do projeto; 

• Cópia do comprovante de residência atualizado do coordenador do projeto (últimos 03 meses); 

• Contrato de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, exclusiva para este projeto; 

• Extrato zerado da conta corrente contendo os números da Agência e Conta, com os respectivos 
dígitos verificadores; 

• Documento comprobatório da aprovação, por Comissão de Ética, de experimentos com seres 
humanos, animais de laboratório ou material de origem humana, caso o projeto se enquadre; 

• Declaração de concordância com a realização do projeto emitida pela instituição executora, 
assinada pelo seu Representante Legal. 

Os documentos acima solicitados deverão ser entregues na Central de Atendimento ao Público – 
CAP/FAPESB , de 08h às 13h até o dia 03/08/2018 : 

Esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico: renata.souza@fapesb.ba.gov.br 


