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EDITAL 02/2020 
  
A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV torna público o presente Edital 
e comunica que receberá solicitações para aplicação dos recursos do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do 
Município de Vitória-ES – FACITEC, na concessão de bolsas de pós-graduação stricto sensu, de acordo com 
diretrizes e objetivos fixados na Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Resolução nº 01/2020 
do CMCT anexa ao Edital considerando ainda as diretrizes das Leis Municipais nº 3763/1991e  nº 7871/2009 e 
respectivos regulamentos, Decretos nº 13.325/2007, 145.663/2010 e 12.912/2006. A aplicação dos recursos é 
orientada pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT.  

1. OBJETIVO 
1.1. Selecionar propostas para concessão de bolsas de pós-graduação stricto sensu, com curso de Mestrado e 
Doutorado, recomendado pela CAPES, de Instituição de Ensino Superior e/ou Pesquisa (IES/P), pública ou 
privada, localizada na cidade de Vitória-ES, visando apoiar à formação de recursos humanos qualificados, à 
consolidação da pós-graduação e a gestão de bolsas em Programas de Pós-graduação; e contribuir para 
desenvolvimento científico e tecnológico do município na área de Cidades Inteligentes e no enfrentamento aos 
efeitos da pandemia de COVID-19;  

2. AÇÕES ESTRATÉGICAS 
2.1. O Edital visa o cumprimento das seguintes ações estratégicas:  
I. Contribuir para a formação e manutenção de padrões de excelência e eficiência na formação de recursos 

humanos na pós-graduação;  
II. Contribuir para a construção de uma base sólida de pesquisadores altamente qualificados; e  
III.Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do Município de Vitória-ES 
IV.Consolidar o ambiente de inovação, notadamente, para a mobilização do tema Cidades Inteligentes e no 

enfrentamento aos efeitos da pandemia de COVID-19.  

3. EXIGÊNCIAS  
3.1. Requisitos do(a) Bolsista: 
I. Estar aprovado em um programa de pós-graduação (PPG) stricto sensu: cujo conceito foi igual ou superior a 

3,0 (três) na última avaliação da CAPES; e que está vinculado a IES/P, pública ou privada, localizada no 
Município de Vitória; 

II. Não possuir pendências de qualquer natureza com o FACITEC;  
III.Estar adimplente junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como a Justiça Trabalhista; 
IV.Não possuir bolsas de outras agências de fomento; 
V. Possuir conta bancária em banco oficial indicado pela CDTIV para recebimento das bolsas. 

3.2. Documentos necessários do(a) Bolsista: 
I. Formulário de inscrição (Anexo III); 
II. Projeto ou pré-projeto de dissertação ou tese contendo o cronograma de atividades e previsão de defesa (mês e 

ano); 
III.Comprovante de matrícula ou de aprovação no curso indicando o início do período letivo; 
IV.Cópia de CPF e RG; 
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V. Certificado ou Diploma de Graduação (Ensino Superior); 
VI.Currículo Lattes; 

3.3. Obrigações do(a) Bolsista: 
I. Não possuir bolsas de outras agências de fomento; 
II. Possuir conta bancária em banco oficial indicado pela CDTIV para recebimento das bolsas. 
III. Entregar semestralmente à CDTIV, uma declaração emitida pelo colegiado do PPG, atestando o cumprimento 
e bom desempenho nas atividades acadêmicas;  
IV. Entregar à CDTIV, no prazo de até 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da última parcela da 
bolsa, um exemplar de sua dissertação ou tese devidamente aprovada (impressa e encadernada), juntamente com 
a ata de aprovação.  

V. Fazer referência ao apoio do FACITEC nas dissertações e teses, artigos, livros, resumos de trabalhos apresen-
tados em reuniões e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de atividades que resultem, total ou parci-
almente, desta bolsa.

VI. Informar à CDTIV sobre modificações no projeto (plano inicial, cronograma de execução, objetivos, etc.), 
com anuência do orientador e do supervisor do PPG na instituição de ensino, bem como informar sobre afasta-
mento e retorno das atividades, abandono ou desistência de participação no projeto. 

VII. Prestar contas, parciais e final, a CDTIV.

VII. Ressarcir valores recebidos indevidamente e nas situações previstas na Resolução nº 01/2020. 

VIII. Manter-se adimplente junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como a Justiça Trabalhista.

IX. Prestar quaisquer informações à CDTIV sempre que solicitadas. 

4. QUANTIDADE, VALORES DE BOLSAS E DOTAÇÃO 
4.1. Serão disponibilizadas 05 (cinco) bolsas de Mestrado e 05 (cinco) bolsas Doutorado. Os valores das bolsas, 
de acordo com o disposto na Resolução nº 01/2013, são R$ 1.500,00 para a bolsa de Mestrado e R$ 2.200,00 para 
a bolsa de Doutorado. 

4.2. Os recursos para os repasses compõe o Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória - 
FACITEC, criado pela Lei no 3.763/91, dotação orçamentária: FACITEC – 0302 – Classificação Funcional: 
19.573.0034.20164 - Elemento de despesa 3.3.90.18.04 – Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 – Especificação: 
Auxilio para desenvolvimento de estudos e pesquisas – Exercício: 2020. 
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5. CRONOGRAMA E ETAPAS. 
5.1 Cronograma estimado 

5.2. Etapas 
5.2.1. Publicação e Lançamento do edital – O lançamento do edital se dará no dia 27/08/2020 e a partir dessa 
data as inscrições poderão ser realizadas. 
5.2.2. Período de Inscrições das propostas/projetos – O período para inscrições e submissão das propostas/
projetos será de 27/08/2020 a 27/09/2020. Os interessados deverão se inscrever e enviar suas propostas/projetos 
no formulário disponível no endereço eletrônico http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/ além de 
enviar os demais documentos requeridos no subitem 3.2 através do e-mail facitec@cdvitoria.com.br. 
5.2.3. Resultado preliminar da homologação das inscrições – As propostas/projetos inscritos e os documentos 
submetidos pelos interessados inscritos serão analisados previamente pela CDTIV quanto ao enquadramento nos 
objetivos e requisitos do edital. Nessa etapa os projetos que estiverem em desconformidade serão eliminados. A 
listagem das propostas/projetos homologadas no site da Cia de Desenvolvimento de Vitória, no endereço 
eletrônico http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/ 
5.2.4. Prazo final para interposição de recursos contra a homologação das Inscrições – A interposição de 
recursos deverá ser protocolada por email enviado ao endereço facitec@cdvitoria.com.br. O prazo final para que 
os participantes possam interpor recursos contra o resultado preliminar da homologação das inscrições é 
05/10/2020. Após esta data o processo seletivo continuará conforme as regras deste edital. 
5.2.5. Avaliação e julgamento das propostas/projetos – Cada proposta/projeto aprovadas na etapa anterior 
serão avaliadas por uma Comissão Avaliadora composta por 03 (três) membros indicados pelo Presidente do 
CMCT. Cada membro da comissão emitirá uma nota de 0 a 10 para cada proposta/projeto analisado. 
5.2.6. Resultado preliminar da avaliação e julgamento das propostas/projetos – A classificação preliminar 
das propostas/projetos será divulgada no dia 30/10/2020 no site da Cia de Desenvolvimento de Vitória, no 
endereço eletrônico http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/, devidamente pontuadas conforme 
os critérios da Comissão Avaliadora. 
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Atividades Datas

5.1.1. Publicação e Lançamento do edital 27/08/2020

5.1.2. Período de Inscrições de 27/08/2020 a 27/09/2020  

5.1.3. Resultado preliminar da homologação das inscrições. 30/09/2020 

5.1.4. Prazo final para interposição de recurso contra a 
homologação das inscrições 05/10/2020 

5.1.5. Resultado final da homologação das inscrições 08/10/2020

5.1.6. Avaliação e Julgamento dos projetos de 09/10/2020 a 30/10/2020  

5.1.7. Resultado preliminar da avaliação e julgamento dos projetos 30/10/2020 

5.1.8. Prazo final para interposição de recurso contra a avaliação e 
julgamento dos projetos 09/11/2020 

5.1.9. Resultado Final 12/11/2020 

5.1.10. Entrega dos Documentos por parte dos classificados. 13/11/2020  até 18/11/2020

5.1.11. Data Estimada para Implementação das bolsas. 27/11/2020 

http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/
mailto:facitec@cdvitoria.com.br
http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/
mailto:facitec@cdvitoria.com.br
http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/
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5.2.7. Prazo final para interposição de recursos contra a avaliação e julgamento das propostas/projetos – A 
interposição de recursos deverá ser protocolada por email enviado ao endereço facitec@cdvitoria.com.br. O prazo 
final para que os participantes possam interpor recursos contra o resultado preliminar da avaliação e julgamento 
das propostas/projetos é 09/11/2020 . Após esta data o processo seletivo continuará com a divulgação do 
resultado final do processo seletivo. 
5.2.8. Resultado Final - O resultado final será divulgado no site da Cia de Desenvolvimento de Vitória, no 
endereço eletrônico http://cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/ e publicado no Diário Oficial do 
Município. 
5.2.9. Entrega dos documentos - A entrega dos documentos, originais, cópias autenticadas ou cópias simples 
para conferência com o original por servidor da CDTIV, previstos no subitem 3.2 deste Edital, deverá respeitar a 
data estabelecida no cronograma (subitem 5.1.10) no horário de 12h às 18h sob pena de desclassificação. Em 
caso de desclassificação de propostas pela não entrega dos documentos no prazo, o próximo projeto classificado 
na lista de aprovados será convocado e terá 03(três) dias úteis, contados a partir da convocação, das 12hs às 18hs 
para fazer a entrega. 
5.2.10. Estimativa de Implementação das bolsas e início do apoio - O apoio aos projetos aprovados neste 
Edital terão início a partir da assinatura e publicação dos instrumentos de concessão de bolsa, prevista para 27 de 
novembro de 2020, e terão o prazo de concessão limitados em até 24 (vinte e quatro) parcelas para mestrado e em 
até 48 (quarenta e oito) parcelas para doutorado, contados da data de início do curso, em pagamentos mensais e 
sucessivos. 

6. ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
6.1. As propostas enquadradas serão submetidas a avaliação do CMCT, conforme o descrito no item 5.2.5, 
baseada nos seguintes critérios de avaliação: 

6.2. Critérios de avaliação: 
6.2.1. Aderência ao tema “Cidades Inteligentes” ou "COVID-19": Consiste em caracterizar a aderência do 
objetivo da iniciativa ao tema “Cidades Inteligentes”, destacando os potenciais impactos positivos da ação nas 
áreas: turismo inteligente; transportes e mobilidade urbana; fontes alternativas de energia; o uso eficiente de 
energia e água; saneamento urbano; segurança pública; tecnologias para educação; agricultura urbana; 
desenvolvimento tecnológico e outros tópicos ligados ao tema "Cidades Inteligentes"; ou ao tema "COVID-19", 
destacando os potenciais impactos positivos da ação no enfrentamento da pandemia em áreas como saúde, 
assistência social e retomada da economia. 
6.2.2. Objetivos: Definidos a partir do tema proposto, representam a operacionalização da pesquisa e relatam o 
que se pretende alcançar com a pesquisa; 
6.2.3. Justificativa: Consiste em esclarecer a abordagem sobre o tema proposto, demonstrando a importância da 
realização da pesquisa, o estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema, as limitações e 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTAS

1. Aderência ao tema “Cidades Inteligentes” ou " COVID-19" 0 a 3

2. Objetivos e Justificativa 0 a 3

3. Metodologia 0 a 2

4. Qualificação do PPG 0 a 2

TOTAL 10
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lacunas sobre as teorias ou as práticas profissionais existentes e os aperfeiçoamentos ainda necessários para os 
quais a pesquisa buscará contribuir. Consiste também na aplicabilidade da pesquisa, a utilidade e a novidade 
vantajosa para simplificar uma rotina, economizar tempo ou dinheiro, satisfazer às necessidades humanas em 
eficiência, confiabilidade, rapidez, segurança e outros. O aspecto da inovação ou originalidade da pesquisa, a 
relevância social, a contribuição do ponto de vista político, econômico, histórico, cultural ou outros, para a 
humanidade ou para determinados grupos ou comunidades, entre outros. 
6.2.4. Metodologia: Consiste em detalhar a operacionalização da pesquisa, informando como, onde e com quê o 
estudo será conduzido, devendo informar, por exemplo: o tipo de pesquisa e os passos para a sua execução; a 
forma de escolha dos materiais necessários, dos métodos e instrumentos de coleta de dados (entrevista, 
formulário, observação, testes ou outros); os locais da pesquisa de campo; a seleção de amostras; a forma de 
dispor os dados, isto é, a tabulação; a forma e os passos para análise e interpretação das informações obtidas, 
entre outros. 
6.2.5. Qualificação do Programa de Pós-Graduação: Comprovada através da nota da Avaliação Quadrienal da 
CAPES. A comissão irá analisar a avaliação recebida para emissão da nota. 

6.3. Pontuação: 
6.3.1.  Para aplicação da nota referente à aderência ao tema “Cidades Inteligentes” ou "COVID-19" os 
avaliadores analisarão as seguintes questões: 
“O projeto tem potencial de tornar Vitória numa a Cidade Mais Inteligente com foco em: turismo inteligente; 
transportes e mobilidade urbana; fontes alternativas de energia; o uso eficiente de energia e água; 
saneamento urbano; segurança pública; tecnologias para educação; agricultura urbana; desenvolvimento 
tecnológico e outros tópicos ligados ao tema "Cidades Inteligentes"?” 
ou 
“O projeto tem potencial de fortalecer Vitória no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em áreas como 
saúde, assistência social e retomada da economia?” 
Excelente: nota 3;   
Muito bom: nota 2,5;  
Bom: nota 2,0; 
Regular: nota 1,5; 
Insuficiente: nota 0. 

6.3.2. Para aplicação da nota referente aos objetivos e justificativa, os avaliadores analisarão a seguinte questão: 
“O conteúdo da proposta apresentada demonstra todos os elementos necessários para que possa ser 
caracterizada como um projeto de pesquisa, de acordo com o disposto no Edital 02/2020?  
Excelente: nota 3;   
Muito bom: nota 2,5;  
Bom: nota 2,0; 
Regular: nota 1,5; 
Insuficiente: nota 0.  

6.3.3. Para aplicação da nota referente a metodologia, os avaliadores analisarão a seguinte questão: 
“A metodologia apresentada demonstra todos os elementos necessários para alcançar os objetivos propostos?” 
Excelente: nota 2; 
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Muito bom: nota 1,5;  
Bom: nota 1,0; 
Regular: nota 0,5; 
Insuficiente: nota 0. 

6.3.4. Para aplicação da nota referente à qualificação do PPG os avaliadores analisarão a nota da Avaliação 
Quadrienal da CAPES.  
6.3.4.1. Para Doutorado: 
Nota 7 CAPES: nota 2; 
Nota 6 CAPES: nota 1,5; 
Nota 5 CAPES: nota 1,0; 
Nota 4 CAPES: nota 0,5; 
Nota 3 CAPES: nota 0. 
6.3.4.2. Para Mestrado: 
Nota 5 CAPES: nota 2; 
Nota 4 CAPES: nota 1,0; 
Nota 3 CAPES: nota 0. 

6.4. Critérios de desempate: 
Em caso de propostas com a mesma pontuação final, os critérios de desempate serão: 
1º Maior pontuação no critério 1 – Aderência ao tema “Cidades Inteligentes” ou “COVID-19".  
2º Maior pontuação no critério 2 – Objetivos e justificativa.  
3º Maior pontuação no critério 3 – Metodologia. 
4º Maior pontuação no critério 4 – Qualificação do PPG. 
5º Idade mais alta. 

7. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO(A) Bolsista 
7.1. As prestações de contas serão compostas pelos seguintes documentos:  
a) Prestação de Contas Parcial:  
a.1. Comprovante de rematrícula;   

b) Prestação de Contas Final:  
b.1.  Relatório Técnico Final;  
b.2.  Ata de defesa do trabalho de conclusão do curso, com aprovação;  
b.3.  Tese em meio digital;  

7.2. O(A) bolsista deverá prestar contas parciais à CDTIV:  
a)  em até 30 (trinta) dias após o 12º (décimo segundo) mês do Mestrado ou Doutorado;  
b)  em até 30 (trinta) dias após o 24º (vigésimo segundo) mês do Doutorado;  
c)  em até 30 (trinta) dias após o 36º (trigésimo sexto) mês do Doutorado. 
7.2.1. Caso o(a) bolsista tenha sua bolsa aprovada após alguma das datas de Prestação de Contas Parciais, deve 
efetuar a próxima Prestação de Contas Parcial e/ou prestar Contas Finais. 
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7.3.  A Prestação de Contas Final deverá ser enviada à CDTIV até 60 (sessenta) dias após o pagamento da última 
parcela da bolsa conforme estabelecido no Instrumento de Apoio. 

8. PENALIDADES E SANÇÕES 
8.1. A não apresentação da Prestação de Contas Parcial no prazo determinado pela CDTIV implicará na 
suspensão imediata da bolsa, ficando o(a) bolsista em situação de inadimplência para com o FACITEC e a 
CDTIV.   
8.1.1. Sanada a pendência, o pagamento da bolsa será restabelecido, sem pagamento das parcelas correspondentes 
ao período de suspensão.  
8.1.2. O período de suspensão será contabilizado para fins de contagem do prazo de vigência previsto no 
Instrumento de Apoio.  

8.2. O(A) bolsista que não apresentar a Prestação de Contas Final no prazo determinado pela CDTIV ficará em 
situação de inadimplência para com o FACITEC e a CDTIV.   

8.3. Caso o(a) bolsista permaneça inadimplente após o vencimento dos prazos concedidos pela CDTIV, em 
decorrência de atraso na entrega da prestação de contas, o instrumento de apoio será rescindido e a bolsa será 
automaticamente cancelada, incorrendo o(a) bolsista nas penalidades cabíveis dispostas nesta Cláusula Oitava, 
sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais. 

8.4. O(A) bolsista que não entregar a declaração, conforme disposto no item III do subitem 3.3, terá o pagamen-
to da bolsa suspenso até o cumprimento da obrigação da entrega, sendo retomado o pagamento da bolsa após o 
cumprimento da obrigação da entrega, sem receber as parcelas suspensas. 

8.5. O(A) bolsista que não entregar a dissertação ou tese e ata de aprovação, conforme exigido no item IV do 
subitem 3.3, deverá ressarcir ao FACITEC o valor referente a 40% do valor mensal da bolsa, por mês de atraso, 
até o cumprimento da obrigação da entrega. 

8.5.1. Caso o(a) bolsista tenha a prorrogação de prazo de defesa aprovada pelo PPG (Programa de Pós Gradua-
ção), deverá apresentar a devida comprovação de anuência do PPG à CDTIV para fins de apreciação do Conselho 
Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT que deliberará pela aplicação ou não do percentual descrito no subi-
tem 8.5.

8.6. O descumprimento da obrigação descrita no item IV do subitem 3.3 acarretará na impossibilidade do(a) bol-
sista de receber recursos em quaisquer das modalidades de auxílio do FACITEC por 02 (dois) anos, ficando ainda 
sujeito à devolução dos recursos à CDTIV conforme indicado neste edital e na Resolução nº 01/2020.

8.7. O(A) bolsista que for desligado, se desligue do curso ou for reprovado terá o instrumento de apoio rescin-
dido, com cancelamento da bolsa, cabendo ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT avaliar a 
exigência de ressarcimento à CDTIV mediante análise da justificativa apresentada, conforme indicado neste ins-
trumento e na Resolução nº 01/2020. 

8.7.1. As disposições do subitem 8.7 também se aplicam aos casos dispostos nos subitens 8.3.

8.8. O(A) bolsista, a quem for exigido o ressarcimento à CDTIV, deverá restituir todo o valor recebido acres-
cido de atualização, que será calculada desde o recebimento da última parcela pelo(a) bolsista até a data de 
quitação do débito.  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8.8.1. O(A) bolsista, a quem for exigido o ressarcimento à CDTIV, poderá solicitar o parcelamento do valor de-
vido. O valor de cada prestação mensal corresponderá no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
bolsa vigente, na data da aprovação do parcelamento pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT.

8.8.2. A não devolução dos recursos pelo(a) bolsista acarretará em sua inscrição na dívida ativa do Município de 
Vitória e tomada de contas.

9. INFORMAÇÕES GERAIS 
9.1. Os proponentes deverão tomar prévio conhecimento das normas e condições para participação no Programa 
através da Resolução 01/2020 parte integrante deste edital, como se aqui estivessem transcritas. 

9.2. Todas as comunicações referentes a este edital serão veiculadas no site da CDTIV acessado pelo link http://
cdvitoria.com.br/cdv2/pos-graduacao-facitec2020/  

9. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 
9.1. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão 
unilateral do CMCT, seja por motivo de interesse da Prefeitura Municipal de Vitória ou exigência legal, em 
decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

10. CASOS OMISSOS 
10.1. O Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia do Município de Vitória - CMCT reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

Vitória, 27 de agosto de 2020 

Renzo Nagem Nogueira 
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória 

Presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia  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Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 
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ANEXO I 
CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CMCT 

Resolução nº. 01 de 05 de março de 2020 

Estabelece critérios para concessão de bolsas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e 
estabelece os critérios para o acúmulo de bolsas com 
atividades remuneradas. 

O Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
deliberação tomada em sua reunião de 05 de março de 2020. 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Esta Resolução estabelece os procedimentos, condições e critérios para aplicação dos recursos do Fundo 
de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória-ES – FACITEC, na concessão de bolsas de pós-
graduação stricto sensu, bem como estabelece os critérios para o acúmulo de bolsas com atividades remuneradas. 

Art. 2º. São objetivos da concessão de bolsas de pós-graduação concedidas pelo FACITEC: 

a) Contribuir para a formação e manutenção de padrões de excelência e eficiência na formação de recursos 
humanos na pós-graduação; 

b) Contribuir para a qualificação de recursos humanos em áreas de interesse para o Município de Vitória; 

c) Contribuir para a construção de uma base sólida de pesquisadores altamente qualificados; 

Art. 3º. As bolsas serão concedidas na modalidade de apoio financeiro não reembolsável através de editais e 
oferta espontânea a ser definido pelo CMCT.  

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE BOLSA 

Art. 4º. São requisitos do pesquisador para receber bolsa de pós-graduação concedida pelo  FACITEC: 

a) Estar aprovado em um curso de pós-graduação stricto sensu; 

b) Não possuir pendências de qualquer natureza com o FACITEC; 

c) Estar adimplente junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como junto à Justiça Trabalhista; 

d) Não possuir bolsas de outras agências de fomento; 

e) Possuir conta bancária em banco oficial indicada pela CDV para recebimento das bolsas. 

Art. 5º. Os postulantes à bolsa deverão apresentar no momento da solicitação ou da inscrição os seguintes 
documentos: 

a) Formulário de inscrição, quando previsto em edital; 

b) Projeto ou pré-projeto de dissertação ou tese contendo o cronograma de atividades e previsão de defesa 
(mês e ano); 

c) Comprovante de matrícula ou de aprovação no curso indicando o início do período letivo; 

d) Cópia de CPF e RG; 

e) Certidão de Conclusão de Curso ou Diploma de Graduação (Ensino Superior ou Mestrado). 
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Parágrafo Único. O CMCT poderá requerer, em edital ou em ata de reunião, a apresentação de documentos 
complementares, com vistas a corroborar com o mérito técno-científico das propostas. 

Art. 6º. Será permitido o acúmulo de bolsa concedida pelo FACITEC com vínculo empregatício ou atividades 
remuneradas, nos seguintes casos: 

I. Servidores efetivos da administração direta ou indireta do município de Vitória; 

II. Profissionais da educação infantil, fundamental e médio, público ou privado; 

III. Profissionais de saúde pública; 

IV. Profissionais de gestão ambiental pública; 

V. Profissionais de segurança pública; 

VI. Professores substitutos de instituições públicas de ensino profissionalizante, tecnológico e superior. 

§ 1º Será permitido ao bolsista acumular a bolsa concedida pelo FACITEC com apenas uma das atividades 
descritas no art. 6º. 

§ 2º Para formalizar o acúmulo da bolsa concedida pelo FACITEC às atividades descritas no art. 6º, o bolsista 
deverá apresentar a devida autorização do orientador e da coordenação do curso, por escrito, à CDV. 

Art. 7º. É vedado aos bolsistas do FACITEC o recebimento simultâneo de bolsas provenientes de agências públi-
cas e privadas de fomento. 

CAPÍTULO III 
DOS VALORES E DA VIGÊNCIA DAS BOLSAS 

Art. 8º. O valor da bolsa será aquele fixado na tabela de valores de bolsas do CMCT vigente na época da 
assinatura do instrumento de apoio. 

Art. 9º. Serão concedidas até 24 (vinte e quatro) parcelas para mestrado e até 48 (quarenta e oito) parcelas para 
doutorado, contados da data de início do curso, em pagamentos mensais e sucessivos. 

Parágrafo Único. O candidato que já estiver cursando a pós-graduação poderá solicitar bolsa do FACITEC, 
recebendo a bolsa da assinatura do instrumento de apoio até a defesa da dissertação ou tese. 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 10. O bolsista contemplado com bolsa concedida pelo FACITEC deverá cumprir as seguintes obrigações: 

I. Entregar semestralmente à CDV, uma declaração emitida pelo colegiado do PPG, atestando o cumprimento e 
bom desempenho nas atividades acadêmicas; 

II. Entregar à CDV, no prazo de até 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da última parcela da bolsa, 
um exemplar de sua dissertação ou tese devidamente aprovada (impressa e encadernada), juntamente com a ata 
de aprovação. 

III. Fazer referência ao apoio do FACITEC nas dissertações e teses, artigos, livros, resumos de trabalhos 
apresentados em reuniões e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de atividades que resultem, total 
ou parcialmente, desta bolsa. 

IV. Informar à CDV sobre modificações no projeto (plano inicial, cronograma de execução, objetivos, etc.), com 
anuência do orientador e do supervisor do PPG na instituição de ensino, bem como informar sobre afastamento e 
retorno das atividades, abandono ou desistência de participação no projeto. 

V. Ressarcir valores recebidos indevidamente e nas situações previstas nesta Resolução. 

VI. Prestar quaisquer informações à CDV sempre que solicitadas. 
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§ 1º. Caso o bolsista não entregue a declaração conforme disposto no item I, o pagamento da bolsa será suspenso, 
por mês de atraso, até o cumprimento da obrigação da entrega, sendo retomado o pagamento da bolsa após o 
cumprimento da obrigação da entrega, sem receber as parcelas suspensas. 

§ 2º. Caso o bolsista não entregue a dissertação ou tese e ata de aprovação exigidas no item II, deverá ressarcir ao 
FACITEC o valor referente a 40% do valor mensal da bolsa, por mês de atraso, até o cumprimento da obrigação 
da entrega. 

§ 3º. Caso o bolsista tenha a prorrogação de prazo de defesa aprovada pelo PPG (Programa de Pós Graduação), 
deverá apresentar a devida comprovação de anuência do PPG à CDV para fins de apreciação do Conselho 
Municipal de Ciência e Tecnologia que deliberará pela aplicação ou não do percentual descrito no Parágrafo 
Primeiro. 

§ 4º. O descumprimento da obrigação descrita no item II deste artigo acarretará na impossibilidade do bolsista de 
receber recursos em quaisquer das modalidades de auxílio do FACITEC por 02 (dois) anos, ficando ainda sujeito 
à devolução dos recursos conforme indicado nesta Resolução. 

Art. 11. São obrigações do FACITEC: 

I. liberar os recursos destinados na forma aprovada; 

II. Acompanhar a execução da proposta aprovada, bem como avaliar os relatórios técnicos parciais e final. 
CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO E AFASTAMENTO DO BOLSISTA 

Art. 12. É permitido o afastamento do bolsista nos casos de licença maternidade, licença médica ou por outro 
motivo previsto em legislação, desde que autorizado pelo colegiado do PPG. 

§ 1º. O afastamento poderá ser concedido pelo prazo emitido em laudo. 

§ 2º. Com exceção da licença maternidade e licença médica, o pagamento da bolsa será suspenso pelo período do 
afastamento, sendo restabelecido no retorno do bolsista às suas atividades, sem pagamento das parcelas 
suspensas. 

Art. 13. É permitido o afastamento do bolsista para realizar estágios em outras instituições do país ou exterior 
para realização de atividades vinculadas ao projeto, desde que autorizado e justificado pelo colegiado do PPG e 
aprovado pelo CMCT, por período máximo de 03 (três) meses para mestrado e 06 (seis) meses para doutorado. 

§ 1º. A bolsa poderá ser mantida desde que não haja ônus adicional para o FACITEC e acúmulo de bolsa de 
qualquer natureza. 

§ 2º. A bolsa será suspensa caso haja percepção de recebimento de outra bolsa de qualquer natureza, sem 
pagamento das parcelas suspensas no retorno do bolsista às suas atividades. 

§ 3º. Afastamentos por período superior ao previsto no caput ou para realização de atividades não relacionadas ao 
projeto de pesquisa aprovado culminarão no cancelamento da bolsa. 

Art. 14. O período do afastamento e suspensão previsto no art. 13 será contabilizado para fins de contagem de 
prazo previsto no art. 9º. 

CAPÍTULO VI 
DA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DA BOLSA 
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Art 15. Será suspenso o pagamento de bolsa no caso de: 

a) afastamento conforme previsto no §2o do art. 12 e §2o do art. 13; 

b) atraso na entrega do relatório, conforme art 10, § 1º. 

§1o. O período de suspensão será contabilizado para fins de contagem do prazo previsto no art. 9º. 

§2o. Ao fim da suspensão, o pagamento da bolsa será restabelecido, com reativação das parcelas restantes no 
limite dos termos do art. 9º e sem pagamento das parcelas suspensas. 

CAPÍTULO VII 
DO CANCELAMENTO DA BOLSA 

Art. 16. Caso o bolsista seja desligado, se desligue do curso ou seja reprovado o instrumento de apoio será 
rescindido, com cancelamento da bolsa, e o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia avaliará a exigência de 
ressarcimento à CDV analisando a justificativa apresentada. 

§ 1º. Caso a justificativa apresentada ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia seja indeferida pelos 
Conselheiros, o bolsista deverá restituir todo o valor recebido acrescido de atualização, que será calculada desde 
o recebimento da última parcela pelo bolsista até a data de quitação do débito. 

§ 2º. O bolsista poderá solicitar o parcelamento do valor devido. O valor de cada prestação mensal corresponderá 
no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da bolsa vigente, na data da aprovação do parcelamento 
pelo Conselho. 

§ 3 º. A não devolução dos recursos acarretará a inscrição na dívida ativa do Município de Vitória e tomada de 
contas. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Casos omissos e exceções serão resolvidos pelo CMCT. 
Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e REVOGA as Resoluções nº 01/2012 e 
03/2013. 

Vitória, 05 de março de 2020. 
Leonardo Caetano Krohling 

Presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia  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ANEXO II 
INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE 
D O U T O R A D O N º X X / 2 0 2 0 [ N Ú M E R O D O 
INSTRUMENTO] QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E 
INOVAÇÃO DE VITÓRIA E [NOME DO(A) BOLSISTA]. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV empresa 
pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 31.482.631/0001-18, com 
sede social situada à Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Enseada do Suá, CEP 29.050-915, Vitória-ES, na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia - FACITEC, inscrito no CNPJ 
21.896.905/0001-61, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Renzo Nagem Nogueira, e pela Diretora 
Administrativo Financeiro,  Rita de Cássia Oliveira Sampaio, doravante denominada CDTIV e de outro lado 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CPF nº xxxxxxxxxxxxxx e CI nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na  
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,bairro xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxx/ES, doravante denominado (a) 
simplesmente BOLSISTA,  firmam em conformidade com o processo administrativo nº xxxxx/xxxx e com base 
nas Leis Municipais n° 3.763/91 e 7.871/2009, seus respectivos regulamentos, os Decretos Municipais n° 
13.325/07, 14.663/10 e 12.912/06, a Resolução nº 01/2020 do CMCT e o Edital nº 02/2020, o presente 
instrumento que se regerá na forma das cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O objeto deste instrumento é a concessão de bolsa de doutorado para desenvolvimento da tese 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA  
2.1. A vigência deste Instrumento será de xx (xxxx) meses contados a partir da data de sua assinatura, conforme 
aprovação do CMCT e disposto na Resolução 01/2020.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS, DA BOLSA E DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 
3.1. O recurso será desembolsado pela CDTIV, em xx (xxxxxx) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme disposto na tabela de bolsas do CMCT (Resolução nº  01/2013) e 
observados ainda as disposições da Resolução nº 01/2020, totalizando R$ xxxx (xxxxxxx), através de depósitos 
em conta bancária em nome do(a) BOLSISTA. 

3.2. O crédito ora concedido compõe o Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória - 
FACITEC, criado pela Lei no 3.763/91, dotação orçamentária: FACITEC – 0302 – Classificação Funcional: 
19.573.0034.20164 - Elemento de despesa 3.3.90.18.04 – Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 – Especificação: 
Auxilio para desenvolvimento de estudos e pesquisas – Exercício: 2020. 
3.3. Será permitido o acúmulo de bolsa concedida pelo FACITEC com vínculo empregatício ou atividades 
remuneradas, nos seguintes casos:  
I. Servidores efetivos da administração direta ou indireta do município de Vitória;  
II. Profissionais da educação infantil, fundamental e médio, público ou privado;  
III.  Profissionais de saúde pública; 
IV.  Profissionais de gestão ambiental pública; 
V.  Profissionais de segurança pública;  
VI. Professores substitutos de instituições públicas de ensino profissionalizante, tecnológico e superior.  
3.3.1. Será permitido ao bolsista acumular a bolsa concedida pelo FACITEC com apenas uma das atividades des-
critas no subitem 3.3.  
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3.3.2. Para formalizar o acúmulo da bolsa concedida pelo FACITEC às atividades descritas no item 3.3., o(a) 
BOLSISTA deverá apresentar a devida autorização do orientador e da coordenação do curso, por escrito, à CD-
TIV.  
3.4. É vedado ao BOLSISTA do FACITEC o recebimento simultâneo de bolsas provenientes de agências públi-
cas e privadas de fomento.  

3.5. Será suspenso o pagamento da bolsa no caso de: 
a) afastamento, conforme previsto nos subitens 6.1.2 e 6.2.2; 

b) atraso na entrega da declaração, conforme disposto no subitem 4.1, III.

c) atraso na entrega do relatório de Prestação de Contas Parcial, conforme disposto na Cláusula Quinta.

3.5.1. O período de suspensão da bolsa será contabilizado para fins de contagem das parcelas previstas no subi-
tem 3.1. 

3.5.2. Ao fim da suspensão, o pagamento da bolsa será restabelecido, com reativação das parcelas restantes no 
limite dos termos do subitem 3.1 e sem pagamento das parcelas suspensas.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES. 
4.1.  Obrigam-se as partes a promoverem as medidas que se fizerem necessárias à consecução do objeto deste 
instrumento. 
4.1.1. Da CDTIV: 
I. Liberar os recursos conforme estabelecido na Cláusula Terceira. 
II. Acompanhar a execução da proposta aprovada, bem como avaliar os relatórios técnicos parciais e final.  

4.1.2. Do(a) BOLSISTA: 
I. Não possuir bolsas de outras agências de fomento; 
II. Possuir conta bancária em banco oficial indicado pela CDTIV para recebimento das bolsas. 
III. Entregar semestralmente à CDTIV, uma declaração emitida pelo colegiado do PPG, atestando o 
cumprimento e bom desempenho nas atividades acadêmicas;  
IV. Entregar à CDTIV, no prazo de até 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da última parcela da 
bolsa, um exemplar de sua dissertação ou tese devidamente aprovada (impressa e encadernada), juntamente com 
a ata de aprovação.  

V. Fazer referência ao apoio do FACITEC nas dissertações e teses, artigos, livros, resumos de trabalhos apresen-
tados em reuniões e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de atividades que resultem, total ou parci-
almente, desta bolsa.

VI. Informar à CDTIV sobre modificações no projeto (plano inicial, cronograma de execução, objetivos, etc.), 
com anuência do orientador e do supervisor do PPG na instituição de ensino, bem como informar sobre afasta-
mento e retorno das atividades, abandono ou desistência de participação no projeto. 

VII. Prestar contas, parciais e final, a CDTIV.

VII. Ressarcir valores recebidos indevidamente e nas situações previstas na Resolução nº 01/2020. 

VIII. Manter-se adimplente junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como a Justiça Trabalhista.

IX. Prestar quaisquer informações à CDTIV sempre que solicitadas. 

CLÁUSULA QUINTA. DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA E DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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5.1. As prestações de contas serão compostas pelos seguintes documentos:  
I. Prestação de Contas Parcial:  
a) Comprovante de rematrícula;   

II. Prestação de Contas Final:  
a)  Relatório Técnico Final;  
b) Ata de defesa da Tese, com aprovação;  
c) Tese em meio digital. 

5.2. O(A) BOLSISTA deverá prestar contas parciais a CDTIV:  
a)  em até 30 (trinta) dias após o 12º (décimo segundo) mês do Doutorado;  
b)  em até 30 (trinta) dias após o 24º (vigésimo segundo) mês do Doutorado;  
c)  em até 30 (trinta) dias após o 36º (trigésimo sexto) mês de início do Doutorado. 
5.2.1. Caso o(a) BOLSISTA tenha sua bolsa aprovada após alguma das datas de Prestação de Contas Parciais, 
deve efetuar a próxima Prestação de Contas Parcial e/ou prestar Contas Finais. 

5.3. A não apresentação da Prestação de Contas Parcial no prazo determinado pela CDTIV implicará na 
suspensão imediata da bolsa nos termos do subitem 3.5., ficando o(a) BOLSISTA em situação de inadimplência 
para com o FACITEC e a CDTIV.   
5.3.1. Sanada a pendência, o pagamento da bolsa será restabelecido, sem pagamento das parcelas correspondentes 
ao período de suspensão, respeitando o disposto nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 

5.4.  A Prestação de Contas Final deverá ser enviada à CDTIV até 60 (sessenta) dias após o pagamento da última 
parcela da bolsa conforme estabelecido no subitem 3.1. 
5.4.1. O(A) BOLSISTA que não apresentar a Prestação de Contas Final no prazo determinado pela CDTIV 
ficará em situação de inadimplência para com o FACITEC e a CDTIV.   

5.5. Caso o(a) BOLSISTA permaneça inadimplente após o vencimento dos prazos concedidos pela CDTIV, em 
decorrência de atraso na entrega da prestação de contas, o instrumento de apoio será rescindido e a bolsa será 
automaticamente cancelada, incorrendo o(a) BOLSISTA nas penalidades dispostas na Cláusula Sétima, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

CLÁUSULA SEXTA: DO AFASTAMENTO E DESLIGAMENTO DO BOLSISTA 

6.1. É permitido o afastamento do(a) BOLSISTA nos casos de licença maternidade, licença médica ou por outro 
motivo previsto em legislação, desde que autorizado pelo colegiado do PPG. 

6.1.1. O afastamento poderá ser concedido pelo prazo emitido em laudo. 

6.1.2. Com exceção da licença maternidade e licença médica, o pagamento da bolsa será suspenso pelo período 
do afastamento, sendo restabelecido no retorno do(a) BOLSISTA às suas atividades, sem pagamento das parce-
las suspensas. 

6.2. É permitido o afastamento do(a) BOLSISTA para realizar estágios em outras instituições do país ou exterior 
para realização de atividades vinculadas ao projeto, desde que autorizado e justificado pelo colegiado do PPG e 
aprovado pelo CMCT, por período máximo de 06 (seis) meses. 
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6.2.1. A bolsa poderá ser mantida desde que não haja ônus adicional para o FACITEC e/ou acúmulo de bolsa de 
qualquer natureza. 

6.2.2. A bolsa será suspensa caso haja percepção de recebimento de outra bolsa de qualquer natureza, sem paga-
mento das parcelas suspensas no retorno do bolsista às suas atividades. 

6.2.3. Afastamentos por período superior ao previsto no subitem 6.2. ou para realização de atividades não relaci-
onadas ao projeto de pesquisa aprovado culminarão no cancelamento da bolsa e sujeitarão o(a) BOLSISTA as 
penalidades cabíveis, conforme o disposto na Cláusula Sexta e na Resolução nº 01/2020.

6.3. O período do afastamento e suspensão previsto no subitem 6.2. será contabilizado para fins de contagem do 
prazo de vigência previsto no subitem 2.1.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

7.1. O(A) BOLSISTA que não entregar a declaração, conforme disposto no item III do subitem 4.1.2, terá o 
pagamento da bolsa suspenso até o cumprimento da obrigação da entrega, sendo retomado o pagamento da bolsa 
após o cumprimento da obrigação da entrega, sem receber as parcelas suspensas. 

7.2. O(A) BOLSISTA que não entregar a dissertação ou tese e ata de aprovação, conforme exigido no item IV 
do subitem 4.1.2, deverá ressarcir ao FACITEC o valor referente a 40% do valor mensal da bolsa, por mês de 
atraso, até o cumprimento da obrigação da entrega. 

7.2.1. Caso o(a) BOLSISTA tenha a prorrogação de prazo de defesa aprovada pelo PPG (Programa de Pós Gra-
duação), deverá apresentar a devida comprovação de anuência do PPG à CDTIV para fins de apreciação do Con-
selho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT que deliberará pela aplicação ou não do percentual descrito 
no subitem 7.2.

7.3. O descumprimento da obrigação descrita no item IV do subitem 4.1.2 acarretará na impossibilidade do(a) 
BOLSISTA de receber recursos em quaisquer das modalidades de auxílio do FACITEC por 02 (dois) anos, fi-
cando ainda sujeito à devolução dos recursos à CDTIV conforme indicado neste instrumento e na Resolução nº 
01/2020.

7.4. O(A) BOLSISTA que for desligado, se desligue do curso ou for reprovado terá o instrumento de apoio 
rescindido, com cancelamento da bolsa, cabendo ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT ava-
liar a exigência de ressarcimento à CDTIV mediante análise da justificativa apresentada, conforme indicado nes-
te instrumento e na Resolução nº 01/2020. 

7.4.1. As disposições do subitem 7.4 também se aplicam aos casos dispostos nos subitens 5.5. e 6.2.3. 

7.5. O(A) BOLSISTA, a quem for exigido o ressarcimento à CDTIV, deverá restituir todo o valor recebido 
acrescido de atualização, que será calculada desde o recebimento da última parcela pelo bolsista até a data 
de quitação do débito.  
 
7.5.1. O(A) BOLSISTA, a quem for exigido o ressarcimento à CDTIV, poderá solicitar o parcelamento do valor 
devido. O valor de cada prestação mensal corresponderá no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
bolsa vigente, na data da aprovação do parcelamento pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT.

7.5.2. A não devolução dos recursos pelo(a) BOLSISTA acarretará em sua inscrição na dívida ativa do Municí-
pio de Vitória e tomada de contas.

CLÁUSULA OITAVA: DA EXTINÇÃO DESTE INSTRUMENTO  

8.1. Extingue-se o presente instrumento pelo decurso de seu prazo e/ou em decorrência das hipóteses de cance-
lamento da bolsa aqui previstas e indicadas na Resolução nº 01/2020 do CMCT.

 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS 
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9.1. Todas as comunicações relativas ao presente Instrumento serão consideradas como regularmente feitas, se 
entregues ou enviadas por meio eletrônico (e-mail) ou carta protocolada no endereço constante do preâmbulo. 
9.2. O(A) BOLSISTA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata rescisão desse termo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
9.3. Casos omissos  e exceções serão resolvidos pelo CMCT com base na legislação que rege a matéria e em suas 
resoluções e normas internas. 
9.4. Este Instrumento será devidamente publicado no veículo de divulgação dos atos oficiais da Companhia de 
Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória - CDTIV; 
9.5. Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vitória - ES, para dirimir quaisquer 
questões que decorram direta ou indiretamente do presente Instrumento. 
9.6. Integram este Instrumento o Edital de concessão de bolsas nº 02/2020, as Resoluções n. 01/2013 e 01/2020 
do CMCT, o formulário de inscrição do(a) BOLSISTA, como se nele estivessem transcritos, estando os mesmos 
vinculados. 
9.7. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Vitória, xx de xxxxxxxx de 2020. 
_______________________________                                         ________________________________ 
            xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
       Diretor Presidente da CDTIV                                                  Diretor(a) de Administração e Finanças 

_________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BOLSISTA 
TESTEMUNHAS 

NOME LEGÍVEL CPF ASSINATURA

1)

2)
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ANEXO III 
INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE 
M E S T R A D O N º X X / 2 0 2 0 [ N Ú M E R O D O 
INSTRUMENTO] QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E 
INOVAÇÃO DE VITÓRIA E [NOME DO(A) BOLSISTA]. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV empresa 
pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 31.482.631/0001-18, com 
sede social situada à Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Enseada do Suá, CEP 29.050-915, Vitória-ES, na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia - FACITEC, inscrito no CNPJ 
21.896.905/0001-61, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Renzo Nagem Nogueira, e pela Diretora 
Administrativo Financeiro,  Rita de Cássia Oliveira Sampaio, doravante denominada CDTIV e de outro lado 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CPF nº xxxxxxxxxxxxxx e CI nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na  
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,bairro xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxx/ES, doravante denominado(a) 
simplesmente BOLSISTA,  firmam em conformidade com o processo administrativo nº xxxxx/xxxx e com base 
nas Leis Municipais n° 3.763/91 e 7.871/2009, seus respectivos regulamentos, os Decretos Municipais n° 
13.325/07, 14.663/10 e 12.912/06, a Resolução nº 01/2020 do CMCT e o Edital nº 02/2020, o presente 
instrumento que se regerá na forma das cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. O objeto deste instrumento é a concessão de bolsa de mestrado para desenvolvimento da dissertação 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA  
2.1. A vigência deste Instrumento será de xx (xxxx) meses contados a partir da data de sua assinatura, conforme 
aprovação do CMCT e disposto na Resolução nº 01/2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS, DO PAGAMENTO E DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 
3.1. O recurso será desembolsado pela CDTIV, em xx (xxxxxx) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme disposto na tabela de bolsas do CMCT (Resolução nº  01/2013) 
e observados ainda as disposições da Resolução nº 01/2020, totalizando R$ xxxx (xxxxxxx), através de depósitos 
em conta bancária em nome do(a) BOLSISTA. 

3.2. O crédito ora concedido compõe o Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória - 
FACITEC, criado pela Lei no 3.763/91, dotação orçamentária: FACITEC – 0302 – Classificação Funcional: 
19.573.0034.20164 - Elemento de despesa 3.3.90.18.04 – Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 – Especificação: 
Auxilio para desenvolvimento de estudos e pesquisas – Exercício: 2020. 
3.3. Será permitido o acúmulo de bolsa concedida pelo FACITEC com vínculo empregatício ou atividades 
remuneradas, nos seguintes casos:  
I. Servidores efetivos da administração direta ou indireta do município de Vitória;  
II. Profissionais da educação infantil, fundamental e médio, público ou privado;  
III.  Profissionais de saúde pública; 
IV.  Profissionais de gestão ambiental pública; 
V.  Profissionais de segurança pública;  
VI. Professores substitutos de instituições públicas de ensino profissionalizante, tecnológico e superior.  
3.3.1. Será permitido ao bolsista acumular a bolsa concedida pelo FACITEC com apenas uma das atividades des-
critas no subitem 3.3.  
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3.3.2. Para formalizar o acúmulo da bolsa concedida pelo FACITEC às atividades descritas no art. 6º, o(a) BOL-
SISTA deverá apresentar a devida autorização do orientador e da coordenação do curso, por escrito, à CDTIV.  
3.4. É vedado ao BOLSISTA do FACITEC o recebimento simultâneo de bolsas provenientes de agências públi-
cas e privadas de fomento.  

3.5. Será suspenso o pagamento da bolsa no caso de: 
a) afastamento, conforme previsto nos subitens 6.1.2 e 6.2.2; 

b) atraso na entrega da declaração, conforme disposto no subitem 4.1, III.

c) atraso na entrega do relatório de Prestação de Contas Parcial, conforme disposto na Cláusula Quinta.

3.5.1. O período de suspensão da bolsa será contabilizado para fins de contagem das parcelas previstas no subi-
tem 3.1. 

3.5.2. Ao fim da suspensão, o pagamento da bolsa será restabelecido, com reativação das parcelas restantes no 
limite dos termos do subitem 3.1 e sem pagamento das parcelas suspensas.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES. 
4.1.  Obrigam-se as partes a promoverem as medidas que se fizerem necessárias à consecução do objeto deste 
instrumento. 
4.1.1. Da CDTIV: 
I. Liberar os recursos conforme estabelecido na Cláusula Terceira. 
II. Acompanhar a execução da proposta aprovada, bem como avaliar os relatórios técnicos parciais e final.  

4.1.2. Do(a) BOLSISTA: 
I. Não possuir bolsas de outras agências de fomento; 
II. Possuir conta bancária em banco oficial indicado pela CDTIV para recebimento das bolsas. 
III. Entregar semestralmente à CDTIV, uma declaração emitida pelo colegiado do PPG, atestando o 
cumprimento e bom desempenho nas atividades acadêmicas;  
IV. Entregar à CDTIV, no prazo de até 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da última parcela da 
bolsa, um exemplar de sua dissertação ou tese devidamente aprovada (impressa e encadernada), juntamente com 
a ata de aprovação.  

V. Fazer referência ao apoio do FACITEC nas dissertações e teses, artigos, livros, resumos de trabalhos apresen-
tados em reuniões e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de atividades que resultem, total ou parci-
almente, desta bolsa.

VI. Informar à CDTIV sobre modificações no projeto (plano inicial, cronograma de execução, objetivos, etc.), 
com anuência do orientador e do supervisor do PPG na instituição de ensino, bem como informar sobre afasta-
mento e retorno das atividades, abandono ou desistência de participação no projeto. 

VII. Prestar contas, parciais e final, a CDTIV.

VII. Ressarcir valores recebidos indevidamente e nas situações previstas na Resolução nº 01/2020. 

VIII. Manter-se adimplente junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como a Justiça Trabalhista.

IX. Prestar quaisquer informações à CDTIV sempre que solicitadas. 

CLÁUSULA QUINTA. DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA E DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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5.1. As prestações de contas serão compostas pelos seguintes documentos:  
I. Prestação de Contas Parcial:  
a) Comprovante de rematrícula;   

II. Prestação de Contas Final:  
a)  Relatório Técnico Final;  
b) Ata de defesa da Tese, com aprovação;  
c) Tese em meio digital. 

5.2. O(A) BOLSISTA deverá prestar contas parciais a CDTIV:  
a)  em até 30 (trinta) dias após o 12º (décimo segundo) mês do Mestrado;  
5.2.1. Caso o(a) BOLSISTA tenha sua bolsa aprovada, mediante assinatura deste Instrumento, após a data de 
Prestação de Contas Parcial, deve efetuar somente a Prestação de Contas Final. 

5.3. A não apresentação da Prestação de Contas Parcial no prazo determinado pela CDTIV implicará na 
suspensão imediata da bolsa nos termos do subitem 3.5., ficando o(a) BOLSISTA em situação de inadimplência 
para com o FACITEC e a CDTIV.   
5.3.1. Sanada a pendência, o pagamento da bolsa será restabelecido, sem pagamento das parcelas correspondentes 
ao período de suspensão, respeitando o disposto nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 

5.4.  A Prestação de Contas Final deverá ser enviada à CDTIV até 60 (sessenta) dias após o pagamento da última 
parcela da bolsa conforme estabelecido no subitem 3.1. 
5.4.1. O(A) BOLSISTA que não apresentar a Prestação de Contas Final no prazo determinado pela CDTIV 
ficará em situação de inadimplência para com o FACITEC e a CDTIV.   

5.5. Caso o(a) BOLSISTA permaneça inadimplente após o vencimento dos prazos concedidos pela CDTIV, em 
decorrência de atraso na entrega da prestação de contas, o instrumento de apoio será rescindido e a bolsa será 
automaticamente cancelada, incorrendo o(a) BOLSISTA nas penalidades dispostas na Cláusula Sétima, sem 
prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

CLÁUSULA SEXTA: DO AFASTAMENTO E DESLIGAMENTO DO BOLSISTA 

6.1. É permitido o afastamento do(a) BOLSISTA nos casos de licença maternidade, licença médica ou por outro 
motivo previsto em legislação, desde que autorizado pelo colegiado do PPG. 

6.1.1. O afastamento poderá ser concedido pelo prazo emitido em laudo. 

6.1.2. Com exceção da licença maternidade e licença médica, o pagamento da bolsa será suspenso pelo período 
do afastamento, sendo restabelecido no retorno do(a) BOLSISTA às suas atividades, sem pagamento das parce-
las suspensas. 

6.2. É permitido o afastamento do(a) BOLSISTA para realizar estágios em outras instituições do país ou exterior 
para realização de atividades vinculadas ao projeto, desde que autorizado e justificado pelo colegiado do PPG e 
aprovado pelo CMCT, por período máximo de 03 (três) meses. 

6.2.1. A bolsa poderá ser mantida desde que não haja ônus adicional para o FACITEC e/ou acúmulo de bolsa de 
qualquer natureza. 
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6.2.2. A bolsa será suspensa caso haja percepção de recebimento de outra bolsa de qualquer natureza, sem paga-
mento das parcelas suspensas no retorno do bolsista às suas atividades. 

6.2.3. Afastamentos por período superior ao previsto no subitem 6.2. ou para realização de atividades não relaci-
onadas ao projeto de pesquisa aprovado culminarão no cancelamento da bolsa e sujeitarão o(a) BOLSISTA as 
penalidades cabíveis, conforme o disposto na Cláusula Sexta e na Resolução nº 01/2020.

6.3. O período do afastamento e suspensão previsto no subitem 6.2. será contabilizado para fins de contagem do 
prazo de vigência previsto no subitem 2.1.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

7.1. O(A) BOLSISTA que não entregar a declaração, conforme disposto no item III do subitem 4.1.2, terá o 
pagamento da bolsa suspenso até o cumprimento da obrigação da entrega, sendo retomado o pagamento da bolsa 
após o cumprimento da obrigação da entrega, sem receber as parcelas suspensas. 

7.2. O(A) BOLSISTA que não entregar a dissertação ou tese e ata de aprovação, conforme exigido no item IV 
do subitem 4.1.2, deverá ressarcir ao FACITEC o valor referente a 40% do valor mensal da bolsa, por mês de 
atraso, até o cumprimento da obrigação da entrega. 

7.2.1. Caso o(a) BOLSISTA tenha a prorrogação de prazo de defesa aprovada pelo PPG (Programa de Pós Gra-
duação), deverá apresentar a devida comprovação de anuência do PPG à CDTIV para fins de apreciação do Con-
selho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT que deliberará pela aplicação ou não do percentual descrito 
no subitem 7.2.

7.3. O descumprimento da obrigação descrita no item IV do subitem 4.1.2 acarretará na impossibilidade do(a) 
BOLSISTA de receber recursos em quaisquer das modalidades de auxílio do FACITEC por 02 (dois) anos, fi-
cando ainda sujeito à devolução dos recursos à CDTIV conforme indicado neste instrumento e na Resolução nº 
01/2020.

7.4. O(A) BOLSISTA que for desligado, se desligue do curso ou for reprovado terá o instrumento de apoio 
rescindido, com cancelamento da bolsa, cabendo ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT ava-
liar a exigência de ressarcimento à CDTIV mediante análise da justificativa apresentada, conforme indicado nes-
te instrumento e na Resolução nº 01/2020. 

7.4.1. As disposições do subitem 7.4 também se aplicam aos casos dispostos nos subitens 5.5. e 6.2.3. 

7.5. O(A) BOLSISTA, a quem for exigido o ressarcimento à CDTIV, deverá restituir todo o valor recebido 
acrescido de atualização, que será calculada desde o recebimento da última parcela pelo bolsista até a data 
de quitação do débito.  
 
7.5.1. O(A) BOLSISTA, a quem for exigido o ressarcimento à CDTIV, poderá solicitar o parcelamento do valor 
devido. O valor de cada prestação mensal corresponderá no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 
bolsa vigente, na data da aprovação do parcelamento pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT.

7.5.2. A não devolução dos recursos pelo(a) BOLSISTA acarretará em sua inscrição na dívida ativa do Municí-
pio de Vitória e tomada de contas.

CLÁUSULA OITAVA: DA EXTINÇÃO DESTE INSTRUMENTO  

8.1. Extingue-se o presente instrumento pelo decurso de seu prazo e/ou em decorrência das hipóteses de cance-
lamento da bolsa aqui previstas e indicadas na Resolução nº 01/2020 do CMCT.

 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Todas as comunicações relativas ao presente Instrumento serão consideradas como regularmente feitas, se 
entregues ou enviadas por meio eletrônico (e-mail) ou carta protocolada no endereço constante do preâmbulo. 
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9.2. O(A) BOLSISTA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata rescisão desse termo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
9.3. Casos omissos  e exceções serão resolvidos pelo CMCT com base na legislação que rege a matéria e em suas 
resoluções e normas internas. 
9.4. Este Instrumento será devidamente publicado no veículo de divulgação dos atos oficiais da Companhia de 
Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória - CDTIV; 
9.5. Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vitória - ES, para dirimir quaisquer 
questões que decorram direta ou indiretamente do presente Instrumento. 
9.6. Integram este Instrumento o Edital de concessão de bolsas nº 02/2020, as Resoluções n. 01/2013 e 01/2020 
do CMCT, o formulário de inscrição do(a) BOLSISTA, como se nele estivessem transcritos, estando os mesmos 
vinculados. 
9.7. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Vitória, xx de xxxxxxxx de 2020. 
_______________________________                                         ________________________________ 
            xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
       Diretor Presidente da CDTIV                                                  Diretor(a) de Administração e Finanças 

_________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BOLSISTA 
TESTEMUNHAS 

NOME LEGÍVEL CPF ASSINATURA

1)

2)
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória 
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 

Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Sala 713 - 7º andar 
Enseada do Suá, CEP 29.050-915, Vitória-ES



!                                                                                                                       !

Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória 
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 

Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Sala 713 - 7º andar 
Enseada do Suá, CEP 29.050-915, Vitória-ES



!                                                                                                                       !

Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória 
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 

Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Sala 713 - 7º andar 
Enseada do Suá, CEP 29.050-915, Vitória-ES



!                                                                                                                       !

Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória 
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 

Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Sala 713 - 7º andar 
Enseada do Suá, CEP 29.050-915, Vitória-ES


