
                                                                 

 
 

 1

 

REGULAMENTO FAPESB 

Chamada CNPq - ERC - CONFAP 

Oportunidades de pesquisa na Europa para pesquisado res doutores ativos do 

Brasil 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), no uso das suas 

atribuições, torna público o Regulamento, referente a Chamada “Research opportunities 

in Europe for active PhD researchers from Brazil”  CNPq/ERC/CONFAP”, em parceria 

com o Conselho Europeu de Pesquisa (European Research Council – ERC),  o 

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e o 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), lançada em 10 de abril de 2019, nos sites do 

CONFAP e CNPq: http://confap.org.br/news/confap-e-cnpq-lancam-chamada-para-

pesquisadores-doutores-integrarem-projetos-de-pesquisas-europeus-do-erc/  

Este Regulamento submete-se ao Acordo de Execução entre o CONFAP e o ERC, 

Chamada CNPq – ERC – CONFAP (disponível na Página do CONFAP: 

http://www.confap.org.br/ e na Página do CNPq: http://www.cnpq.br/), no que couber, 

aos dispositivos da Lei Estadual no 9.433/05, de 01.03.05, do Decreto Estadual no 9.266, 

de 14.12.04, da Lei Federal no 8.666/93, de 21.06.93 e demais dispositivos legais e 

regulamentares vigentes e ainda, em conformidade com as orientações postas no 

Manual do Pesquisador Outorgado da FAPESB (disponível no 

http://www.fapesb.ba.gov.br/). 
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1. OBJETIVO 

1.1 Apoiar 01 (um) pesquisador  que possua vínculo empregatício com 

universidades, instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e 

desenvolvimento científico e/ou tecnológico, públicos, localizados no Estado da Bahia, a 

realizar experiências conjuntas ou atividades de pesquisa semelhantes (intercâmbio 

científico), com pesquisadores apoiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa (ERC), 

financiados pela EU, por meio da concessão de passagens aéreas internacionais e 

seguro viagem.  

 

2. MODALIDADES 

2.1 O intercâmbio científico poderá ser solicitado nas seguintes modalidades: 

 2.1.1 Visita curta – até 06 meses de estadia 

 2.1.2 Visita longa – de 06 meses até 18 meses de estadia 

2.2 O intercâmbio científico deverá ser concluído, pelo menos, 90 (noventa) dias antes 

da data de encerramento da subvenção do ERC, que apoia o pesquisador principal-

anfitrião. 

2.3 Será concedida, pela FAPESB, apenas 01 (uma) passagem ida/volta, para o 

pesquisador contemplado. Dessa maneira, a FAPESB não  apoiará a modalidade 

“múltiplas visitas”. 

 

3. RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 Serão alocados para esta ação, recursos financeiros não-reembolsáveis limitados 

ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), definidos na Programação Orçamentária 

e Financeira da FAPESB para o exercício de 2019.  

3.2 As despesas decorrentes deste apoio financeiro correrão à conta da dotação 

orçamentária da FAPESB, conforme abaixo discriminado: 
 

• Unidade Gestora - 28201 

• Programa 201 – Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

• Ação 5681 - Fomento à Cooperação Internacional na Área de Ciência, Tecnologia e 

de Inovação 
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• Fonte 100  

• Despesas Correntes 

3.2 O beneficiado receberá o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para despesas 

exclusivamente relacionadas aos seguintes itens: 

3.2.1 Passagens aéreas internacionais (ida/volta); 

3.2.2 Seguro viagem.  

3.3 A FAPESB não se responsabilizará por quaisquer outras despesas, exceto as 

passagens e o seguro viagem, ficando entendido que qualquer acréscimo de gastos, 

incluindo aqueles relativos à mudança nas datas e/o u horários de viagem,  será de 

responsabilidade exclusiva do beneficiado. 

3.4 Será obrigatório realizar aplicação financeira no valor correspondente aos 

recursos recebidos, no período compreendido entre a liberação do recurso e sua 

utilização ou devolução do saldo remanescente, desde que este período seja superior a 

30 (trinta) dias, em instituição bancária do item 8, deste regulamento. 

 

4. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 As propostas deverão ser apresentadas por professores/pesquisadores doutores , 

a seguir denominados Proponentes, que possuam vínculo empregatício com 

universidades, instituições de ensino superior e/ou centros de pesquisa e 

desenvolvimento científico e/ou tecnológico, públicos, localizados no Estado da Bahia. 

4.1.1 O vínculo empregatício deverá ser comprovado, no momento da contratação, após 

a aprovação do pleito, através de documento emitido pelo Setor de Recursos Humanos 

da instituição de vinculação do pesquisador beneficiado. 

4.2 Obrigatoriamente, o Proponente deverá acessar a Chamada 

http://confap.org.br/pt/editais/28/erc-confap-cnpq-call-2019 para submissão da proposta. 

4.3 O Proponente deverá ter cadastro online atualizado (2019) na FAPESB. 

4.4 O Proponente deverá ter seu currículo atualizado (2019) na Plataforma Lattes. 

4.4.1 As análises serão feitas a partir do currícul o impresso diretamente da 

Plataforma e anexado à proposta, não sendo possível  modificá-lo posteriormente 

para fins da avaliação à presente Chamada. 

4.5 A aprovação final da proposta dependerá da situação de adimplência do Proponente 
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junto ao Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos do Estado da 

Bahia (SICON) e junto à FAPESB. 

4.6 Todas as propostas deverão ser apresentadas conforme orientação do subitem “I” 

do item 4.1 da Chamada CNPq – ERC - CONFAP. 

4.7 O Proponente deverá estar regular com a documentação de passaporte e visto, 

quando o país onde será realizado o intercâmbio científico assim o exigir. 

4.8 O Proponente deverá estar regular com cartão de vacinação, quando o país onde 

será realizado o intercâmbio assim o exigir. 

4.9 Será obrigatória a apresentação da cópia da publicação no Diário Oficial do Estado 

da Bahia, da liberação da viagem pelo Governador, caso o Proponente seja funcionário 

público estadual . 

4.10 Será obrigatória a apresentação da cópia da publicação no Diário Oficial da União, 

da liberação da viagem pela autoridade competente do Governo Federal, caso o 

Proponente seja funcionário público federal . 

 

5.  APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 Todas as propostas deverão ser apresentadas, por meio do link constante no 

subitem “I” do item 4.1 da Chamada CNPq – ERC – CONFAP. 

5.2 As condições de participação e documentos necessários estão dispostos nos 

itens 4.1 “Modalidades de implementação: Manifestação de Interesse de Pesquisadores 

do Brasil” e 6 “Orientações para submissão de propostas” da Chamada CNPq – ERC – 

CONFAP. 

 

6. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 O processo de avaliação das propostas compreenderá as seguintes Etapas: 

6.1.1 Etapa 01: Enquadramento  

Esta etapa da avaliação, realizada pela equipe técnica da FAPESB, tem como objetivo 

verificar o atendimento a todos os itens exigidos. Implicará no imediato 

desenquadramento da proposta submetida: 

6.1.1.1 Preenchimento incompleto das informações exigidas pela Chamada CNPq – 

ERC – CONFAP. 
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6.1.1.2 Ausência de algum dos documentos exigidos pela Chamada CNPq – ERC – 

CONFAP. 

6.1.1.3 Instituição de vínculo do proponente localizada fora do Estado da Bahia. 

 

6.1.2 Etapa 02: Avaliação das propostas  

As solicitações de apoio enquadradas na Etapa 01 serão analisadas por um Comitê 

Assessor Local , formado por funcionários da Fundação e consultor(es) ad hoc. 

6.1.2.1. Os critérios de avaliação das solicitações, além dos critérios estabelecidos pela 

Chamada CNPq – ERC – CONFAP (item 7) estão fundamentados em quatro pilares: A) 

produção científica e/ou tecnológica, B) experiência em formação de Recursos 

Humanos, C) titulação do proponente e D) relevância da atividade científica que será 

desenvolvida na Europa para o Estado da Bahia. 

6.1.2.2. A avaliação das propostas pelo Comitê Assessor Local será realizada através 

de Formulário Específico, elaborado pela Diretoria Científica da FAPESB.  

6.1.3 Etapa 03: Seleção Final das propostas 

6.1.3.1 As solicitações classificadas pelo Comitê Assessor Local serão encaminhadas 

para a chancela da Diretoria Científica e para aprovação final pela Diretoria Geral da 

FAPESB.  

 

6.1.3.2 Será beneficiada apenas 01 (uma) proposta qualificada com maior pontuação, 

respeitando-se o limite orçamentário-financeiro disposto neste Regulamento. 

6.1.3.3 Em caso de empate, e na impossibilidade de atendimento a todos os projetos 

com a mesma pontuação, será beneficiado aquele proponente que tiver o maior número 

de trabalhos publicados em periódicos indexados. 

6.1.3.4 As propostas não contempladas serão descartadas e não poderão ser 

resgatadas. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1  O resultado do julgamento das propostas será divulgado: 

7.2 Página do CONFAP: http://www.confap.org.br/ 

7.3 Página do CNPq: http://www.cnpq.br/ 
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7.4 Portal da FAPESB: www.fapesb.ba.gov.br/ 

 

8. CONTRATAÇÃO 

8.1 O beneficiado deverá entregar à FAPESB, no prazo estabelecido posteriormente 

e publicisados no Portal da Fundação, a documentação complementar a seguir listada: 

8.1.1 Cópia do documento de identidade; 

8.1.2 Cópia do CPF; 

8.1.3 Comprovante de residência atualizado (últimos seis meses); 

8.1.4 Cartão de vacinação, quando a destinação de viagem assim o exigir; 

8.1.5 Cópia do visto quando a destinação de viagem assim o exigir; 

8.1.6 Cópia da publicação, em Diário Oficial do Estado, da liberação de viagem pelo 

Governador do Estado (apenas para o funcionário público estadual em viagem 

internacional); 

8.1.7 Cópia da publicação, em Diário Oficial da União, da liberação de viagem pela 

autoridade competente do Governo Federal (apenas para o funcionário público federal 

em viagem internacional);  

8.1.8 Extrato de conta bancária no Banco do Brasil, zerada, contendo números de 

agência e conta corrente, com os respectivos dígitos verificadores, aberta 

especificamente para fins de recebimento e utilização dos recursos concedidos pela 

FAPESB. 

8.2 Os recursos financeiros serão repassados para o beneficiado, através da assinatura 

de instrumento legal, denominado Termo de Outorga, com vigência de 24 (vinte e 

quatro) meses . O pesquisador contemplado se responsabilizará pela aquisição das 

passagens e pagamento do Seguro Viagem; 

Termo de Outorga: instrumento similar ao Convênio, que regula a concessão de apoio financeiro 

a pessoa física, através da imposição de direitos e  obrigações, formalizando a contratação. 

Outorgado: pessoa física que firma Termo de Outorga  com órgão da administração pública. 

 

 

8.3 O Termo de Outorga deverá ser firmado entre as partes, após a entrega da 

documentação completa solicitada pela FAPESB, à Central de Atendimento ao 

Pesquisador – CAP da Fundação.  
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8.4 Somente será apoiado o pesquisador que se encontrar com status de adimplência 

com a FAPESB e com o Estado da Bahia, verificados antes da assinatura do Termo de 

Outorga. 

8.5 A liberação dos recursos far-se-á na forma estabelecida no Termo de Outorga, 

devendo o repasse financeiro se iniciar após a assinatura das partes e posteriormente à 

publicação do extrato do referido instrumento legal no Diário Oficial do Estado da Bahia. 

8.6 O Outorgado será o responsável pela gestão e aplicação dos recursos financeiros 

recebidos e pela prestação de contas à FAPESB. 

8.7 O contemplado neste Regulamento deverá se submeter às normas de Prestação de 

Contas da FAPESB, conforme disposto no Manual do Pesquisador Outorgado, 

disponível no Portal da FAPESB - www.fapesb.ba.gov.br . 

8.8 Ao final do prazo de vigência do Termo de Outorga, o Outorgado será responsável 

pelo encaminhamento do Relatório de Prestação de Contas Final (financeira e 

técnica) , em Formulário apropriado, disponibilizado no Portal da FAPESB, nos prazos 

estipulados no referido instrumento legal. 

 

9 CRONOGRAMA 

9.1 Datas podem ser alteradas sem informação prévia. 

9.2 Expressão de interesse – até dia 06 de junho  de 2019, conforme subitem “I’ do 

item 8 “PRAZOS” da Chamada CNPq – ERC – CONFAP; 

9.3 Envio da Proposta Completa – até dia 30 de junho  de 2019, conforme subitem 

“II” do item 8 “PRAZOS” da Chamada CNPq – ERC – CONFAP; 

9.4 Início do Intercâmbio Científico – a partir do mês de setembro de 2019. 

 

10 CLÁUSULA DE RESERVA 

10.1 A Diretoria Executiva da FAPESB reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e 

as situações que não foram previstas no presente Regulamento. 

10.2 A qualquer tempo o presente Regulamento 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 à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 
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11 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

11.1 Esclarecimentos sobre este Regulamento poderão ser obtidos na FAPESB através do 

e-mail renata.souza@fapesb.ba.gov.br  e do telefone 3116-7615. 

11.2 Os itens deste Regulamento poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência que lhes disser respeito, ou até a data 

da publicação do resultado final, circunstância que será publicada no Portal da FAPESB, por 

meio de Errata. 

 

Salvador, 04 de junho de 2019 

 

Márcio Gilberto Cardoso Costa 

Diretor Geral da FAPESB 


