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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH 

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS – FUNCEME 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA PARA O PROGRAMA 

DE PESQUISA EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS NO ESCOPO DO PROJETO  P&D “PROJEÇÃO 
DE VAZÃO NATURAL AFLUENTE COM BASE EM PREVISÃO DE TEMPO E CLIMA” 

 
EDITAL No 01/2016 - FUNCEME 

 
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME, criada pela Lei 
Estadual Nº 9.618 de 18 de Setembro de 1972, regulamentada pelo Decreto Nº 28.834 de 13 de 
Agosto de 2007, inscrita no CNPJ No 07.191.406/0001-48, situada na Avenida Rui Barbosa, 1246, 
Aldeota, Fortaleza - CE, nos termos e fundamentos contidos no Processo Administrativo No 
2756348/2016, torna público, para o conhecimento dos interessados, o presente Edital que 
regulamenta o processo seletivo para concessão de Bolsas de Transferência Tecnológica (BTT) no 
âmbito do Programa de Pesquisa em Ciências Ambientais, incluindo Meteorologia e seus impactos 
nos Setores de Recursos Hídricos, Agricultura e Energias – PPCA, criado pela Lei No 15.852, de 14 
de setembro de 2015, publicada no DOE de 24/09/2015. Os critérios, requisitos, documentações e 
orientações necessários à concessão, implementação, acompanhamento e avaliação das Bolsas estão 
regulamentados na Instrução Normativa No 01/2015, de 09 de outubro de 2015, publicada no DOE 
de 15/10/2015. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1- O processo seletivo, cujas vagas se destinam ao atendimento das demandas referentes ao 
desenvolvimento de pesquisas e soluções tecnológicas da Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME do Projeto de Vazão Natural Afluente com 
base em Previsão Climática – VNA, inseridos no Programa de Pesquisa em Ciências 
Ambientais, incluindo Meteorologia e seus impactos nos Setores de Recursos Hídricos, 
Agricultura e Energias – PPCA, será regido por este Edital. 

1.2- A seleção de que trata este Edital compreenderá 02 (duas) etapas: provas e títulos. Para 
atender a estes requisitos, a seleção será constituída de avaliação curricular e de prova escrita 
versando sobre a temática referente ao Plano de Trabalho escolhido pelo candidato. Só 
poderão participar da fase de provas os candidatos que forem qualificados na fase de 
avaliação curricular. 

1.3- As provas serão realizadas em locais a serem indicados e divulgados pela FUNCEME através 
do site www.funceme.br/editais, preferencialmente situados nas regiões dos candidatos 
aprovados na etapa de títulos.  

1.4- Por interesse da administração estadual, por conta de restrições de ordem orçamentária, por 
motivo de interesse público ou exigência legal a FUNCEME se reserva ao direito de não 
outorgar bolsas, parcial ou integralmente, aos candidatos selecionados, quer seja na condição 



                                                                                                                                  

Av. Rui Barbosa 1246, Aldeota, Fortaleza,CE  -  CEP 60115-221  -  Tel: 85 3101 1091 Fax: 85 3101 1093 

Home page: www.funceme.br    e.mail: funceme@funceme.br  

 2 

 

de concessão de forma imediata ou a posteriori, sem que isso implique direito à indenização 
ou reclamação de qualquer natureza. 

1.5- Em quaisquer das etapas ou fases do processo de seleção de que trata este Edital será utilizado 
para desempate o critério de maior idade. 

 

2- DO OBJETO 

Constitui objeto deste Edital a seleção de estudantes, pesquisadores e profissionais de nível superior 
e médio, com proficiência técnica e/ou científica, para apoio ao desenvolvimento do Projeto P&D 
intitulado “PROJEÇÃO DE VAZÃO NATURAL AFLUENTE COM BASE EM PREVISÃO DE 
TEMPO E CLIMA” nas seguintes áreas temáticas de pesquisa do PPCA da FUNCEME: 

I. Tempo, Clima e Impactos: Passado, Presente e Futuro 

As pesquisas e soluções tecnológicas desenvolvidos no âmbito desta área visam aprofundar os 
conhecimentos relacionados ao Tempo e Clima, buscando compreender as variabilidades e 
tendências climáticas bem como os impactos sobre os ciclos hidrológicos e recursos no presente e 
no futuro próximo (Tempo e Clima). Os projetos desenvolvidos nesta área utilizam uma dupla 
abordagem, observações/modelagem, permitindo avaliar as ferramentas de modelagem utilizadas 
para estudar o tempo, assim como o clima em suas diferentes escalas. Procurar-se-á responder às 
seguintes perguntas: 1. Como o clima responde às variabilidades oceânicas do Atlântico e do 
Pacífico? 2. As variações climáticas observadas nas margens ocidental e oriental da América do Sul 
evoluem na mesma direção a longo prazo? 3. Qual é a relação entre as variabilidades, os extremos e 
as tendências climáticas e os desastres naturais? 4. Quais são os mecanismos de Tempo e Clima 
responsáveis pelos desastres naturais no passado, presente e no futuro? 5. Como será o Nordeste 
afetado por extremos climáticos no futuro?Adicionalmente, será objeto desta área a difusão de 
informações via portais web, aplicativo para dispositivos móveis. 

II. Água 

As pesquisas e soluções tecnológicas desenvolvidos no âmbito desta área visam aprofundar os 
conhecimentos sobre os processos hidrológicos e o gerenciamento de recursos hídricos e da 
agricultura através de estudos experimentais e de modelagem, assim como através da análise de 
dados. Neste sentido, os projetos desenvolvidos nesta área visam: 1. Aprofundar os conhecimentos 
das variáveis do balanço hídrico através de pesquisas experimentais realizadas na Bacia 
Experimental do Riacho Forquilha; 2. Desenvolver/implementar modelos hidrológicos e agrícolas 
que façam uso de dados ambientais e de dados de redes de monitoramento hidrometeorológicos 
(pluviômetros, estações automáticas, radares meteorológicos e satélites meteorológicos); 3. Estudar 
a aplicação de novas técnicas de otimização para definição de regras de operação de sistemas de 
reservatórios; 4. Desenvolver ferramentas para o suporte à decisão do setor de recursos hídricos e 
agricultura. Adicionalmente, será objeto desta área a difusão de informações via portais web e 
aplicativos para dispositivos móveis. 
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III. Meio Ambiente 

As pesquisas e soluções tecnológicas desenvolvidos no âmbito desta área visam aprofundar os 
conhecimentos sobre o Meio Ambiente através de pesquisas e levantamentos experimentais, de 
modelagem ambiental, assim como através da análise de dados. Neste sentido, os projetos 
desenvolvidos nesta área visam: 1. Aprofundar os conhecimentos sobre a recuperação de áreas 
degradadas; 2. Desenvolver/implementar zoneamentos ambientais que permitam o uso apropriado 
dos recursos naturais para atividades econômicas; 3. Estudar a aplicação de novas técnicas de 
sensoriamento remoto para a identificação de alvos de interesse da temática ambiental (e.g., 
vegetação, solos, água, etc.); 4. Desenvolver ferramentas para o suporte à decisão do setor de meio 
ambiente. Adicionalmente, será objeto desta área a difusão de informações via portais web e 
aplicativos para dispositivos móveis. 
 

3- DAS BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA 

3.1- As bolsas BTT estão distribuídas nas seguintes categorias: 

a) Bolsa de Transferência Tecnológica de Nível Superior  - destinada a profissionais com 
formação superior e que, no desenvolvimento do projeto, deverão exercer atividades 
técnicas que exigem conhecimentos compatíveis com esse nível de formação; 

b) Bolsa de Transferência Tecnológica de Nível Médio – destinada a técnicos com formação 
profissional de nível médio e que, no desenvolvimento do projeto, deverão exercer 
atividades técnicas que exigem conhecimentos compatíveis com esse nível de formação. 

3.2- O bolsista que tiver sido beneficiado com Bolsa de Transferência Tecnológica – BTT do 
PPCA pelo período de 36 (trinta e seis) meses, só será admitido para um novo processo de 
seleção neste Programa, após cumprido um interstício de 12 (doze) meses entre o término da 
concessão da última bolsa e o início da concessão da nova bolsa. 

3.3- As bolsas de transferência tecnológica (BTT) de que trata este Edital têm por finalidade: (i) 
desenvolver e introduzir novas metodologias e soluções tecnológicas no monitoramento e 
difusão da informação de tempo e clima e seus impactos nos setores produtivos; e (ii) 
desenvolver pesquisas no escopo da modelagem meteorológica, hidrológica e ambiental nas 
várias escalas espaciais e temporais. 

3.4- Referidas bolsas serão concedidas nas áreas e quantitativos indicados no Anexo I deste Edital, 
que poderão ter suas implementações de forma imediata e eventualmente a posteriori, em 
estrita observância aos planos de trabalho nele apresentados. 

3.5- As bolsas de concessão imediata deverão ter início no mês de junho de 2016. As bolsas de 
implementação a posteriori terão seus inícios definidos pela FUNCEME, observando as 
demandas dos projetos apoiados por este edital, podendo ocorrer em qualquer período após a 
homologação do resultado. 
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3.6- Uma vez concedidas, as bolsas terão vigência de 12 (doze) meses, sendo possível, a critério 
da FUNCEME, até duas renovações, não se admitindo em hipótese alguma o período de 
vigência total ultrapassar 36 (trinta e seis) meses. 
 

4- NATUREZA DA CANDIDATURA 

4.1- O candidato à Bolsa de Transferência Tecnológica (BTT), pelos meios e formas constantes 
neste Edital, deve fazer sua inscrição em uma das áreas temáticas de pesquisa (Seção 2) e a 
um dos planos de trabalho apresentados em seu Anexo I, para o qual deve apresentar a 
formação e competências compatíveis estabelecidas nos mesmos. 

4.2- O candidato compromete-se a conhecer e obedecer a Instrução Normativa No 01/2015, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará - DOE-CE em 15/10/2015, que rege a 
concessão de Bolsas de Transferência Tecnológica (BTT) da FUNCEME (disponível na 
página www.funceme.br). 

 
5- RECURSOS FINANCEIROS  

5.1- Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao pagamento das bolsas previstas neste 
Edital são originários do Tesouro Estadual e do Termo de Cooperação No 0050.0100467.16.9, 
celebrado entre a PETROBRAS e a FUNCEME, que tem por objetivo o desenvolvimento do 
Projeto P&D intitulado “PROJEÇÃO DE VAZÃO NATURAL AFLUENTE COM BASE 
EM PREVISÃO DE TEMPO E CLIMA”. 

 
6- REQUISITOS E CONDIÇÕES 

Constituem requisitos e condições para o candidato à bolsa: 

a) Ter a formação mínima exigida em conformidade com a modalidade de bolsa solicitada e 
compatível com o Plano de Trabalho a ser executado (ver Anexo I deste Edital);  

b) Ter experiência e domínio em atividades indispensáveis à execução das atividades de 
pesquisa científica e/ou tecnológica, definidas no Plano de Trabalho (ver Anexo I deste 
Edital); 

c) Não ser beneficiário de nenhum auxílio financeiro (bolsa ou instrumento de qualquer 
organização pública ou privada), de âmbito nacional ou internacional; 

d) Não possuir nenhum vínculo empregatício, tanto a nível público como privado;  
 

7- DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

7.1- A inscrição deverá ser encaminhada, obrigatoriamente via internet, por intermédio do 
formulário disponível na página www.funceme.br\editais. A documentação descrita na Seção 
8 deste Edital deverá, obrigatoriamente, ser anexada, eletronicamente, na referida página, 
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observando as datas limites constantes na Seção 15 deste Edital. A não anexação da referida 
documentação resultará no indeferimento da inscrição. 

7.2- Caso a inscrição seja remetida fora do prazo de submissão, não será aceita pelo sistema 
eletrônico.  

7.3- Será aceita uma única inscrição por proponente. Na hipótese de envio de uma segunda 
inscrição pelo mesmo proponente, dentro do prazo limite estipulado, esta última será 
considerada substituta da anterior e a única a ser levada em conta para análise e julgamento. 

7.4- Não será cobrada taxa de inscrição. 

7.5- A FUNCEME não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como, outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

7.6- O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento da 
Ficha de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros, omissões e declarações 
inexatas ou inverídicas, podendo este, a qualquer momento, responder por crime contra a fé 
pública. 

7.7- Por ocasião da realização da prova escrita, o candidato deverá apresentar documento de 
identidade original com foto. 

 

8- DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1- A inscrição só será finalizada após o envio eletrônico na página www.funceme.br/editais dos 
seguintes documentos: 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido; 

b) Currículo Lattes atualizado; 

c) Diploma ou certificado de escolaridade ou declaração de aluno regularmente matriculado, 
fornecida pela Instituição de ensino, conforme o caso; 

d) Documentos e comprovantes da experiência profissional, nos últimos 5 (cinco) anos em 
observância aos critérios de julgamento apresentados no item 9.1.8; 

e) Documento de identificação. 
 

9- DA SELEÇÃO  

A seleção será constituída de uma avaliação curricular e de prova escrita, conforme discriminação a 
seguir. 

9.1-  Etapa I – Títulos  

9.1.1 De início, será realizada uma análise documental, que consistirá no exame da documentação, 
com o intuito de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital, quanto à 



                                                                                                                                  

Av. Rui Barbosa 1246, Aldeota, Fortaleza,CE  -  CEP 60115-221  -  Tel: 85 3101 1091 Fax: 85 3101 1093 

Home page: www.funceme.br    e.mail: funceme@funceme.br  

 6 

 

documentação e formação mínima ou compatível para o Plano de Trabalho aplicado, conforme 
Anexo I, bem como pelas normas que regem a concessão de Bolsas de Transferência de Tecnologia. 

9.1.2 Serão desconsiderados os documentos comprobatórios adulterados, rasurados, ilegíveis ou que 
não estejam em concordância com os critérios deste Edital. A autenticidade da documentação será 
verificada para fins de assinatura do termo de outorga da bolsa. 

9.1.3 Com base na documentação comprobatória, os currículos referentes às inscrições deferidas 
serão analisados por uma Comissão de Avaliação que deverá, considerando os critérios 
estabelecidos neste Edital, analisar o conjunto destes currículos e proceder com uma avaliação 
técnica da adequação do candidato ao perfil exigido e ao Plano de Trabalho, com base em análise 
curricular, segundo os critérios estabelecidos no item 9.1.8. 

9.1.4 A Comissão de Avaliação será composta por professores e pesquisadores de instituições de 
pesquisa e universidades parceiras da FUNCEME, formalizada mediante Portaria assinada pelo 
Presidente da FUNCEME. 

9.1.5 Como resultado da Análise Curricular, a Comissão de Avaliação produzirá uma lista de 
classificação dos candidatos, por área de pesquisa e Plano de Trabalho, com base na pontuação 
obtida (NAC - Nota de Avaliação Curricular) segundo os critérios estabelecidos no item 9.1.8.  

9.1.6 Na referida lista de classificação serão indicados os candidatos aptos a participar da Etapa II 
correspondente à realização de prova escrita. Serão considerados aptos os candidatos cujas 
classificações corresponderem até o máximo de quatro vezes o número de vagas disponíveis para o 
respectivo Plano de Trabalho.  

9.1.7 A lista de classificados, com a indicação daqueles aptos à próxima etapa e suas notas 
curriculares, será divulgada no site www.funceme.br/editais.  

9.1.8 Serão usados os seguintes critérios de julgamento para pontuação dos candidatos: 

Nº CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 

Experiência na temática do Plano de Trabalho 
Entre 6 (seis) meses a 1 (um) ano 
Maior que 1 (um) ano a 2 (dois) anos 
Maior que 2 (dois) anos a 3 (três) anos 
Maior que 3 (três) anos a 4 (quatro) anos 
Maior que 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos 

 
6 
12 
18 
24 
30 

30 

2 

Experiência em áreas ou atividades correlatas ao Plano de Trabalho 
Entre 6 (seis) meses a 1 (um) ano 
Maior que 1 (um) ano a 2 (dois) anos 
Maior que 2 (dois) anos a 3 (três) anos 
Maior que 3 (três) anos a 4 (quatro) anos 
Maior que 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos 

 
5 
10 
15 
20 
25 

25 

3 

Titulação (Será pontuada uma única vez, pelo grau mais alto da 
titulação na temática do Plano de Trabalho ou em áreas correlatas). 
3.1 Na temática do Plano de Trabalho: 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

 
 

10 
15 
20 
 

20 
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Nº CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

3.2 Em áreas correlatas ao Plano de Trabalho: 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 

 
5 
10 
15 

4 
 

Publicações, nos últimos 5 (cinco) anos, em congressos, simpósios, 
revistas técnico/científicas especializadas etc. 
Artigo em congresso e simpósios 
Artigo em revista especializada 

 
 
1 
3 

 
 

10 
15 

 Total  100 

 

9.2- Etapa II – Prova Escrita 

9.2.1 Os candidatos considerados aptos a participar da Etapa II serão submetidos a uma prova 

escrita, elaborada pela Comissão de Avaliação, auxiliada ou não por pesquisadores da FUNCEME. 

9.2.2 A prova constará de uma questão aberta cujo conteúdo observará a área temática, a descrição 

do Plano de Trabalho escolhido pelo candidato, bem como as suas atividades associadas (todos 

descritos no ANEXO I). No caso de planos de trabalhos relacionados com a área de tecnologia de 

informação poderão ser exigidos a elaboração de algoritmo na solução de um dado problema. A 

prova terá duração máxima de 2 (duas) horas.  

9.2.3 As provas serão corrigidas pela Comissão de Avaliação, a qual atribuirá uma nota de 0 a 100 

para cada candidato (NPE – Nota da Prova Escrita). 

9.3- Do Julgamento Final 

9.3.1 A nota final (NF) dos candidatos será obtida da média ponderada entre a avaliação curricular 

(Peso 1) e a prova escrita (peso 2) conforme fórmula a seguir: 

NF = (NAC + 2xNPE)/3 

9.3.2 A Comissão de Avaliação produzirá uma lista de classificação dos candidatos, por área de 

pesquisa e Plano de Trabalho, com base na nota final. 

9.4- Da Homologação 

9.4.1 A lista final dos candidatos aprovados e suas categorias (implementação imediata, eventual, a 

posteriori e a lista de reserva técnica) será divulgada na página eletrônica da FUNCEME 

(www.funceme.br/editais) e no Diário Oficial do Estado do Ceará. 
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9.4.2 Constitui fator impeditivo para concessão de Bolsa de Transferência de Tecnologia a 

existência de qualquer tipo de inadimplência do candidato à bolsa junto à FUNCEME, não 

regularizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado do julgamento. 

9.4.3 Os candidatos, cuja classificação não os elejam para seleção imediata ou a posteriori dentro 

das Bolsas de Transferência Tecnológicas disponibilizadas neste Edital, constituirão uma reserva 

técnica e poderão ser eventualmente convocados em caso de vacância dos candidatos previamente 

selecionados para implementação imediata e a posteriori, ou ainda quando verificada a existência 

de vagas em outros planos de trabalho conforme item 9.4.4. A chamada de membros da reserva 

técnica respeitará ainda a lista de classificação e o prazo de vigência deste Edital. 

9.4.4 Os planos de trabalho que não possuam candidatos aprovados em quantidade suficiente para o 

preenchimento das vagas determinadas neste Edital, poderão ter seus quantitativos complementados 

por candidatos aprovados em outros planos de trabalhos que guardem similaridades com o mesmo, 

obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação constante da lista final de candidatos 

aprovados. No caso de existir mais de um Plano de Trabalho que tenha correlação com o plano que 

possui carência de vagas, os candidatos serão convocados obedecendo à ordem das notas finais 

obtidas, sendo chamado primeiro, o candidato que tiver obtido a maior nota. Caberá à Comissão de 

Avaliação determinar a existência de correlação entre os planos de trabalho e a sequência em que os 

candidatos que se enquadrem nesta situação deverão ser convocados. 

 
10- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1-  Caso o proponente tenha justificativa para contestar os resultados parciais e final de qualquer 

fase do processo de seleção, poderá apresentar recurso, nos prazos informados no item 15, 

através de correio eletrônico (edital_012016@funceme.br). 

10.2-  O recurso deverá ser dirigido à FUNCEME que, após exame, o encaminhará para deliberação 
da Comissão de Avaliação que se constitui na última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

10.3- Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que o parecer da Comissão de Avaliação 
esteja disponibilizado, com vista franqueada ao interessado. 

 
11- PERÍODO DE VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

11.1- O presente Edital estará vigente por um período de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir 
da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Ceará - DOE.  
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12- DOS BENEFÍCIOS 

12.1- Ao candidato selecionado será concedida bolsa mensal, cujo valor está em acordo com a 
Tabela de Denominações, Categorias e Valores das Bolsas do Programa PPCA (Anexo Único, 
a que se refere o art. 5o da Lei No 15.852, de 14 de setembro de 2015).  

12.2- A concessão das bolsas ocorrerá após envio de documento convocatório expedido pela 
FUNCEME, no qual estará indicado o prazo máximo para o comparecimento do bolsista para 
assinatura do Termo de Outorga.  

12.3- Os pagamentos referentes às Bolsas de Transferência Tecnológica (BTT) concedidas serão 
efetivados mediante crédito em conta corrente em nome do bolsista, exclusivamente no Banco 
Bradesco  S/A. 

12.4- Por interesse da administração estadual ou por conta de restrições de ordem orçamentária, as 
bolsas poderão ser suspensas a qualquer momento. 

12.5- A FUNCEME poderá cancelar ou suspender o pagamento da bolsa a qualquer momento, caso 
seja constatado o não cumprimento, por parte do bolsista, das normas constantes da Instrução 
Normativa 01/2015, publicada no DOE em 15/10/2015, que rege a concessão de Bolsas de 
Transferência Tecnológica (BTT), bem como pelo descumprimento do prazo máximo para o 
comparecimento do bolsista, conforme citado no item 12.2. 

 

13- DOS COMPROMISSOS DA FUNCEME 

13.1- A FUNCEME, instituição onde o bolsista desenvolverá as atividades constantes do Plano de 
Trabalho, assumirá os seguintes compromissos: 

a) Assegurar a infraestrutura física e as condições materiais necessárias ao desenvolvimento 
das atividades propostas para os bolsistas; 

b) Acompanhar e avaliar o desempenho dos bolsistas nas atividades constantes do Plano de 
Trabalho, em cumprimento das diretrizes e normas que disciplinam a concessão de Bolsas 
de Transferência Tecnológica (BTT) da FUNCEME, inclusive eventuais solicitações de 
suspensão e/ou cancelamento de bolsas. 

14- COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

14.1- Do Bolsista de Transferência Tecnológica será exigido: 

a) Dedicar-se ao desenvolvimento do Plano de Trabalho; 

b) Apresentar à FUNCEME, quando requerido, ou ao final de cada período de vigência da 
bolsa, relatório técnico das atividades desenvolvidas; 

c) Fazer referência ao apoio da FUNCEME em toda produção científica e tecnológica que 
venha a publicar, assim como em qualquer outra publicação ou formas de divulgação que 
resultarem, total ou parcialmente, do trabalho desenvolvido, objeto da concessão da bolsa 
por parte da FUNCEME. 
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14.2- O bolsista de Transferência Tecnológica poderá receber apoio financeiro de instituição ou 
empresa, pública ou privada, a título de auxilio ao desenvolvimento do Plano de Trabalho, 
desde que autorizado pela FUNCEME. 

 

15- CRONOGRAMA 

Programação Datas Local 

Lançamento do Edital 28 de abril de 2016 
Diário Oficial do Estado e 
www.funceme.br/editais 

Inscrições mediante o preenchimento de formulário 
eletrônico específico, disponível na página 
www.funceme.br/editais 

Das 8h de 29 de abril às 
17h de 06 de maio de 

2016  
www.funceme.br/editais 

Publicação dos resultados da ETAPA I – Análise 
Curricular 

11 de Maio de 2016 www.funceme.br/editais 

Prazo para recebimento de recursos administrativos 
com relação ao resultado da análise curricular 

De 12 a13 de maio de 
2016 

www.funceme.br/editais 

Publicação da lista final dos resultados da ETAPA I 
– Análise Curricular e divulgação dos locais de 
prova 

16 de maio de 2016 www.funceme.br/editais 

Aplicação da prova escrita 
18 de maio de 2016 às 

10h 
Conforme divulgação dos 

locais de prova 

Publicação dos resultados da ETAPA II – Prova 
Escrita e do Julgamento Final 

23 de maio de 2016 www.funceme.br/editais 

Prazo para recebimento de recursos administrativos 
com relação aos resultados da ETAPA II – Prova 
Escrita e do Julgamento Final 

De24 a 25 de maio de 
2016 

www.funceme.br/editais 

Divulgação da lista final dos candidatos aprovados 
e suas categorias 

31 de maio de 2016 
Diário Oficial do Estado e 
www.funceme.br/editais 

Entrega dos documentos do bolsista e assinatura do 
Termo de Outorga 

Conforme documento 
convocatório 

FUNCEME 

Expectativa de início das bolsas BTT associadas 
aos planos de trabalho de implementação imediata  

junho de 2016  

Obs: Os horários estabelecidos seguem o horário de Brasília. 

 

16- DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

16.1- A FUNCEME não se responsabiliza por quaisquer danos físicos ou mentais causados ao 
bolsista em decorrência da execução das atividades, nos eventuais casos de acidentes e 
sinistro que possam ocorrer durante o desenvolvimento das atividades previstas para o 
bolsista. 

16.2- A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no seu todo ou em 
parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

16.3- Não há vínculo empregatício para qualquer fim entre o bolsista e a FUNCEME. 
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16.4- Pedidos de esclarecimento acerca deste Edital só serão considerados se enviados para o e-
mail edital_012016@funceme.br. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de 
datas, locais e horários de realização das provas nem de resultados, gabaritos, notas, 
classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas aos resultados provisórios ou 
finais das provas e do processo seletivo.  

16.5- A FUNCEME divulgará, sempre que julgar necessário, normas complementares ao presente 
Edital, Aditivos, Retificações, Comunicados e Avisos no sítio: www.funceme.br/editais. O 
candidato deverá observar rigorosamente os comunicados divulgados na referida página. 

16.6- A FUNCEME, apoiada pela Comissão de Avaliação, reserva-se o direito de resolver os 
casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

 

Fortaleza, 28 de abril de 2016. 

 

Prof. Dr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins 

Presidente da FUNCEME 
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ANEXO I – DOS PLANOS DE TRABALHO E DAS QUALIFICAÇÕE S EXIGIDAS 

Para apoio ao desenvolvimento do PROJETO “PROJEÇÃO DE VAZÃO NATURAL AFLUENTE COM BAS E EM PREVISÃO CLIMÁTICA - VNA” foram 

identificados os seguintes planos de trabalho, bem como as qualificações exigidas, que estão relacionados a seguir por área temática e atividade de 

pesquisa: 

1. Área Temática - Tempo, Clima e Impactos / 1.1 - Estudos sobre Previsão e Monitoramento do Tempo e C lima para o Brasil.   

Imediata A posteriori

1.1.1 Modelagem Numérica Regional e Global para previsão das

condições atmosféricas na escala de Clima sazonal para

Brasil.

Configurar e utilizar modelos regionais (Brasil) e Globais;

analisar a sensibilidade das parametrizações dos modelos

numéricos; analisar estatisticamente o desempenho dos

modelos numéricos para os campos de precipitação e

temperatura (Brasil).

Doutor em ciências atmosféricas, meteorologia ou áreas

afins. Experiência em modelagem atmosférica regional e

global, softwares de análise e visualização (GrADS, Ferret,

NCL) e em linguagens de programação (Shell Script, Python,

Fortran, MATLAB e IDL).

1

1.1.2 Processamento e análise de dados de precipitação e

temperatura proveniente de modelos numéricos regionais e 

globais na escala de Clima sazonal para o Brasil.

Desenvolver produtos operacionais para previsão de clima

sazonal para o Brasil; calcular evapotranspiração potencial

utilizando diferentes esquemas (Hargreaves, Pennam

Monteith, Thornthwaite); calcular índices climáticos

baseados nos campos de precipitação e evapotranspiração

(SPI, SPEI e outros índices de seca e escoamento para

monitoramento).

Doutor ou Mestre em ciências atmosféricas, meteorologia,

engenharia ou áreas afins. Experiência em modelagem

atmosférica regional e global, softwares de análise e

visualização: (GrADS, Ferret, NCL) e em linguagens de

programação (Shell Script, Python, Fortran, MATLAB).

2 2

1.1.3 Modelagem Numérica Regional para previsão das condições

atmosféricas na escala de Tempo para Brasil

Analisar a sensibilidade dos parâmetros de modelos

regionais de previsão de tempo para o Brasil; analisar

estatisticamente a performance de modelo regional de

previsão de Tempo para as bacias do setor hidroelétrico do

Brasil.

Doutor ou mestre em ciências atmosféricas, meteorologia

ou áreas afins. Experiência em modelagem atmosférica

regional e global, softwares de análise e visualização

(GrADS, Ferret, NCL) e em linguagens de programação

(Shell Script, Python, Fortran, MATLAB e IDL).

1

1.1.4 Processamento e análises de dados de precipitação e

temperatura proveniente de modelos numéricos regionais e 

globais na escala de Tempo para o Brasil.

Processar e analisar dados meteorológicos e hidrológicos

para bacias hidrográficas; desenvolver produtos

provenientes da previsão de Tempo para as bacias do setor

hidroelétrico do Brasil; calcular evapotranspiração potencial

utilizando diferentes esquemas (Hargreaves, Pennam

Monteith, Thornthwaite).

Mestre em meteorologia, ciências físicas aplicadas ou

engenharia. Experiência em modelagem atmosférica

regional e global, softwares de análise e visualização

(Ferret, NCL) e em linguagens de programação (Shell Script,

Python, Fortran, MATLAB).

2

1.1.5 Processamento e análises de dados de precipitação e

temperatura proveniente de modelos numéricos regionais e 

globais na escala de Tempo para o Brasil.

Desenvolver produtos provenientes da previsão de Tempo

para as bacias do setor hidroelétrico do Brasil; calcular

evapotranspiração potencial utilizando diferentes

esquemas (Hargreaves, Pennam Monteith, Thornthwaite).

Mestre em meteorologia, ciências físicas aplicadas ou

engenharia. Experiência em modelagem atmosférica

regional e global, softwares de análise e visualização

(Ferret, NCL) e em linguagens de programação (Shell Script,

Python, Fortran, MATLAB).

1

1.1.6 Análises de dados de precipitação e temperatura

proveniente de modelos numéricos regionais e globais na

escala de Tempo para o Brasil.

Análise de produtos provenientes da previsão de Tempo

para as bacias do setor hidroelétrico do Brasil.

Graduado em meteorologia, ciências atmosféricas ou

ciências físicas aplicadas. Experiência em interpretação de

resultados de modelos numéricos de Tempo.

1 1

Código Descrição do Plano de Trabalho Atividade Perfil/Qualificação do Candidato
Quantidade de Bolsas
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1. Área Temática - Tempo, Clima e Impactos / 1.2 - Difusão das Informações de Tempo e Clima.  

Imediata A posteriori

1.2.1 Apoio ao desenvolvimento de aplicações web para

disponibilização e avaliação das previsões nas escalas de

tempo e clima sazonal

Desenvolver aplicações web para visualização de imagens e

disponibilização de arquivos em formato netcdf, tiff, shapes

e grib, utilizando Python, Shell Script, Fortran ou C/C++ para

geração organização e transferência de dados

georeferenciados.

Graduando em ciência da computação ou áreas afins.

Experiência no desenvolvimento de sistemas utilizando

Python, C/C++, Jquery, Java, JSON, HTML, CSS.

Conhecimento intermediário na instalação e manutencão

de sistemas operacionais de código livre.

1

Quantidade de Bolsas

PLANO DE TRABALHO

Código Descrição do Plano de Trabalho Atividade Perfil/Qualificação do Candidato
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2. Área Temática – Água / 2.1 Atividade de Pesquisa : Pesquisa em Hidrologia: Estudos Hidrológicos; Cal ibração de modelos hidrológicos; 

Modelagem hidrológica, Cálculo de Vazão Natural afl uente. 

Imediata A posteriori

2.1.1 Processamento de dados georreferenciados e análise de

vazões natural afluente na escala de Clima sazonal para as

bacias do setor hidroelétrico brasileiro

Analisar dados georreferenciados utilizando ferramentas de

software livre; avaliar a variabilidade sazonal das vazões

naturais afluentes nas bacias do setor hidroelétrico em

função das forçantes climáticas de grande escala; realizar

modelagem estatística de vazão natural afluente para as

bacias do setor hidroelétrico do Brasil em escala de Clima

sazonal.

Graduado em engenharia, ciências ambientais,

oceanografia, geografia ou áreas a fins. Experiência em

linguagem de programação, noções de estatística, sistema

de informação geográfica.  

2 1

2.1.2 Calibração de modelos hidrológicos para escala de Tempo

para as bacias do setor hidroelétrico brasileiro

Calibrar Modelo Hidrológico SMAP em escala sazonal para

as bacias do setor hidroelétrico do Brasil; calcular a

evapotranspiração potencial utilizando diferentes

esquemas (Hargreaves, Pennam Monteith, Thornthwaite);

realizar estudo estatístico para otimização dos parâmetros

do modelo hidrológico SMAP em escala de Tempo para as

bacias do setor hidroelétrico do Brasil utilizando linguagens

de programação de software livre.

Doutor ou mestre em engenharia, ciências ambientais ou

áreas a fins. Experiência com modelos hidrológicos,

linguagem de programação Python, Fortran, MATLAB e

Shell Script, noções de estatística e sistema de informação

geográfica.  

2

2.1.3 Processamento de dados georreferenciados e análise de

vazão natural afluente na escala de Tempo para as bacias

do setor hidroelétrico brasileiro

Apoiar a análise dos dados georrefererenciados utilizando

ferramentas de software livre; a avaliação da variabilidade

sazonal das vazões naturais afluentes nas bacias do setor

hidroelétrico em função das forçantes climáticas de grade

escala e a Modelagem estatística de vazão natural afluente

para as bacias do setor hidroelétrico do Brasil em escala de

Tempo.

Graduando em engenharia, ciências ambientais ou áreas a

fins. Experiência em linguagem de programação, noções de

estatística, sistema de informação geográfica.

5

Quantidade de Bolsas
Código Descrição do Plano de Trabalho Atividade Perfil/Qualificação do Candidato

PLANO DE TRABALHO
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3. Área Temática - Meio Ambiente  / 3.1 Atividade d e Pesquisa: Mapeamentos Temáticos e Análise Ambient al 

Imediata A posteriori

3.1.1 Mapeamento temático para suporte ao projeto e

implementação de portal para o projeto

Georreferenciamento de imagens, organização dos planos

de informação por bacia hidrográfica, objeto de estudo do

projeto, visando a obtenção das informações necessárias à

calibração de modelos hidrológicos e a organização do

portal do referido projeto.

Mestre em agronomia, geografia ou áreas afins, com

experiência em geotecnologias para mapeamentos

temáticos. Experiência em Sistemas Geográficos de

Informação.

1

3.1.2 Análise ambiental em apoio à modelagem de processos

hidrológicos

Análise ambiental para fins de de levantamento de

informações relativas a tipos de solos, uso de solo, bem

como outras de interesse para fins de modelagem

hidrológica.

Mestre em agronomia, engenharias ou áreas afins, com

experiência em análise de informações ambientais para fins

de modelagem hidrológica. Experiência em projetos ligados

a estudos hidrológicos.

2

3.1.3 Mapeamento temático para suporte ao projeto Georreferenciamento de imagens, organização dos planos

de informação por bacia hidrográfica, objeto de estudo do

projeto, visando a obtenção das informações necessárias à

calibração de modelos hidrológicos.

Graduado em agronomia, geografia ou áreas afins, com

experiência em geotecnologias para mapeamentos

temáticos. Experiência em Sistemas Geográficos de

Informação.

3

Quantidade de Bolsas

PLANO DE TRABALHO

Código Descrição do Plano de Trabalho Atividade Perfil/Qualificação do Candidato

 

 


