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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, INCLUINDO METEOROLOGIA E SEUS 

IMPACTOS NOS SETORES DE RECURSOS HÍDRICOS, AGRICULTURA E ENERGIAS 

 

EDITAL No 02/2019 - 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 07300942/2019, 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 14/09/2015, publicada no DOE de 24/09/2015, e alterado pela Lei No 16.101, de 

02/09/2016, publicada no DOE de 06/09/2016. Os critérios, requisitos, documentações e 

orientações necessários à concessão, implementação, acompanhamento e avaliação das Bolsas 

estão regulamentados na Instrução Normativa No 02/2018, de 05/02/2018, publicada no DOE de 

07/02/2018. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1- O processo seletivo, cujas vagas se destinam ao atendimento das demandas referentes ao 

projeto Elaboração de Estudos de Suporte ao Planejamento e à Gestão de Sistemas 

Hídricos no Nordeste, com foco no Abastecimento Urbano e na Operação de 

Infraestruturas Hídricas de Uso Múltiplo, inserido 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: Títulos e Prova. 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.  

1.3- As provas serão realizadas em locais a serem indicados e divulgados pela FUNCEME 

através do site www.funceme.br/editais, em locais situados, preferencialmente, nas regiões 

de residência dos candidatos classificados 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, sem que isso 

implique no 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 

seguinte projeto/área temática: 

http://www.funceme.br/editais
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Projeto: Elaboração de Estudos de Suporte ao Planejamento e à Gestão de Sistemas 

Hídricos no Nordeste, com foco no Abastecimento Urbano e na Operação de 

Infraestruturas Hídricas de Uso Múltiplo 

Áreas Temáticas: 

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

As atividades desenvolvidas 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).  

II. Água 

As atividades desenvolvidas 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.  

II. Meio Ambiente 

As atividades desenvolvidas no âmbito desta área visam aprofundar os conhecimentos ao 

Meio Ambiente cearense relacionados ao subsídio de informações para o processo de 

licenciamento e o eventual descomissionamento de pequenas obras hídricas através de 

pesquisas e levantamentos experimentais, de modelagem ambiental e também via análise de 

dados hidrometeorológicos e ambientais. 

 

3- DAS BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA (BTT) 

3.1- As BTTs estão distribuídas nas seguintes categorias: 

a) Bolsa de Transferência Tecnológica de Nível Superior – destinada a profissionais com 

formação superior e que, no desenvolvimento da pesquisa, deverão exercer atividades 

técnicas que exijam conhecimentos compatíveis com esse nível de formação; e  

b) Bolsas de Transferência Tecnológica de Nível Médio – destinada a técnicos de 

formação profissional de nível médio e que deverão executar atividades técnicas de nível 

intermediário e de média complexidade em apoio ao desenvolvimento das pesquisas. 

3.2- As BTTs de que trata este Edital serão concedidas nos quantitativos indicados no Anexo I, 

em estrita observância aos planos de trabalho nele apresentados. 

3.3- A expectativa (datas estimadas) de outorga das referidas bolsas está indicada no Anexo I. 

A convocação dos candidatos respeitará, obrigatoriamente, a ordem de classificação em 

cada plano de trabalho. 

3.4- 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- RECURSOS FINANCEIROS  

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao pagamento das bolsas previstas neste 

Edital são originários do: 

Tesouro Estadual e do Convênio No 001/2016-ANA (SICONV 836189/2016), celebrado entre a 

Agência Nacional de Águas - ANA e a FUNCEME, nas seguintes dotações: 
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MAPP - 14 - Elaboração de estudos de suporte ao planejamento e à gestão de sistemas hídricos 

no Nordeste, com foco no abastecimento urbano e na operação de infraestruturas hídricas de uso 

múltiplo. 

29200007.18.542.018.18420.03.33903600.1.00.00.7.40 

29200007.18.542.018.18420.03.33903600.2.82.83.1.40 

29200007.18.542.018.18420.03.33903600.1.00.00.0.40 

 

5- NATUREZA DA CANDIDATURA 

5.1- O candidato à Bolsa de Transferência Tecnológica (BTT), pelos meios e formas constantes 

neste Edital, deve fazer sua inscrição em um dos planos de trabalho apresentados no Anexo 

I, observando, para tanto, as exigências contidas nos mesmos no que se refere ao 

perfil/qualificação. 

5.2- O candidato compromete-se a conhecer e obedecer a Instrução Normativa No 02/2018, 

publicada no DOE em 07/02/2018, que rege a concessão de Bolsas de Transferência 

Tecnológica (BTT) da FUNCEME (disponível na página www.funceme.br/editais). 

 

6- REQUISITOS E CONDIÇÕES 

Constituem requisitos e condições para o candidato à bolsa: 

a) Ter o perfil/qualificação compatível ao exigido no Plano de Trabalho para o qual se 

inscreveu (ver Anexo I deste Edital), o qual deverá ser comprovado por ocasião da 

outorga da bolsa;  

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) Idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;  

d) Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, preferencialmente atualizado a 

no máximo 30 (trinta) dias da submissão ao processo de seleção; 

e) Não ser beneficiário, por ocasião da outorga da bolsa, de outro tipo de bolsa de qualquer 

natureza; 

f) Se estrangeiro, estar em situação regular no País por ocasião da outorga da bolsa. 

 

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 complementar 

descrita na Seção 8 deste Edital deverá, obrigatoriamente, ser anexada eletronicamente na 

referida página, 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 admitida para análise e julgamento. 

http://www.funceme.br/editais
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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. 

 

8- DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

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; 

c) Diplomas ou certificados de escolaridade ou declaração de aluno regularmente 

matriculado, fornecida pela Instituição de ensino, conforme o caso; 

d) Documentos e comprovantes da experiência profissional dos últimos 10 (dez) anos; 

e) Comprovantes de publicações em revistas técnico/científicas especializadas no período de 

01/09/14 a 31/08/19; 

f) Documento de identificação com foto. 

 

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 a análise dos documentos com o intuito de verificar o 

cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital, quanto à documentação e ao 

perfil/qualificação exigido no Plano de Trabalho aplicado, conforme Anexo I, bem como 

pelas normas que regem a concessão de Bolsas de Transferência de Tecnológica 

(Instrução Normativa No 02/2018). 

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- Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não anexarem a documentação exigida 

na seção 8, bem como aquelas cuja formação ou titulação seja incompatível com o 

perfil/qualificação exigido no plano de trabalho. Também serão indeferidas as inscrições 

dos candidatos que NÃO apresentarem as comprovações requeridas no plano de trabalho/ 

Perfil/Qualificação do Candidato especificadas como obrigatórias. Serão aceitos como 

comprovantes: Tese de Doutorado do candidato, Dissertação de Mestrado do candidato, 

Trabalho de Conclusão de Curso do Candidato, Certificados de cursos com no mínimo 40 

horas/aula, Relatórios Técnicos em que a atividade do candidato no mesmo esteja 

especificada, Publicações do candidato como primeiro autor (não importando o prazo), 

http://www.funceme.br/editais
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Declaração de instituição pública ou privada relativa às atividades executadas pelo 

candidato no contexto de estágios. 

9.1.4 Os estudantes de graduação poderão candidatar-se aos planos de trabalhos cujos 

perfis/qualificação exijam graduação, devendo obrigatoriamente comprovarem a 

conclusão do curso por ocasião da outorga da bolsa. O mesmo não é válido para 

estudantes de especialização, mestrado e doutorado, uma vez que o título é utilizado 

como critério de pontuação. 

9.1.5 O candidato com titulação(ões) superior(es) ao perfil exigido no plano de trabalho não 

terá essa(s) titulação(ões) considerada(s) na avaliação curricular, nem tampouco na 

definição do valor da bolsa. O enquadramento, portanto, será realizado nas categorias de 

bolsa compatíveis com o perfil exigido no plano de trabalho 

9.1.6-  Com base na documentação comprobatória, os currículos referentes às inscrições 

deferidas serão analisados pela Comissão de Avaliação que irá atribuir, considerando os 

critérios estabelecidos no item 9.1.9 deste Edital, a pontuação obtida por cada candidato.  

9.1.8-  A Comissão de Avaliação será composta por professores e/ou pesquisadores de 

Instituições parceiras da FUNCEME.  

9.1.9-  Como resultado da Análise Curricular, a Comissão de Avaliação produzirá uma lista de 

classificação dos candidatos por Plano de Trabalho, com base na pontuação obtida (NAC 

- Nota de Avaliação Curricular) segundo os critérios estabelecidos no item 9.1.9.  

9.1.10- 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. Entretanto, o número máximo 

de candidatos aptos por plano de trabalho limitar-se-á a 20 (vinte) candidatos.  

9.1.11- A Lista de Classificação dos Candidatos por Plano de Trabalho, na qual se encontram 

destacados os candidatos aptos a participarem da Etapa II – Prova Escrita, bem como a 

lista dos candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas, serão divulgadas no site 

www.funceme.br/editais.  

9.1.12- 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 

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 

 

18 

24 

30 

30 

 

2 

Experiência específica desejável (Ver Perfil/Qualificação do 

Candidato no Plano de Trabalho correspondente) 

*10 para cada experiência desejada. 

10* 30 

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 

 

 

10 

20 

http://www.funceme.br/editais
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Nº CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Mestrado 

Doutorado 

3.2 Em áreas correlatas ao Plano de Trabalho: 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

15 

20 

 

5 

10 

15 

4 

 

Publicações, nos últimos 5 (cinco) anos em revista especializada 

QUALIS A ou B conforme a CAPES: 

QUALIS A 

QUALIS B 

 

3 

1 

 

15 

5 

 Total  100 

Observações:  

A. Para a avaliação da revista em termos de pontuação será utilizado o último QUALIS 

publicado pela CAPES conforme a seguinte associação Área Temática do Edital e Área 

de Avaliação  

B. da CAPES: 

. Área Temática do Edital Tempo, Clima e Impactos utilizará a avaliação para a área 

Geociências da CAPES; 

.  Área Temática do Edital Água utilizará a avaliação para a área Engenharias I  da CAPES; 

. Área Temática do Edital Meio Ambiente utilizará a avaliação para a área Ciências 

Ambientais da CAPES. 

B. Comprovam a experiência específica desejável: Tese de Doutorado do candidato, Dissertação 

de Mestrado do candidato, Trabalho de Conclusão de Curso do Candidato, Certificados de 

cursos com no mínimo 40 horas/aula, Relatórios Técnicos em que a atividade do candidato no 

mesmo esteja especificada, Publicações do candidato como primeiro autor (não importando o 

prazo), Declaração de instituição pública ou privada relativa às atividades executadas pelo 

candidato no contexto de estágios. 

9.2-  Etapa II – Prova Escrita 

9.2.1-  Os candidatos considerados aptos a participarem 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 questão(ões) aberta(s) 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). A prova terá duração máxima de 2 (duas) 

horas. 

a) Nos planos de trabalho em que se faz desejável conhecimento ou experiência em 

linguagem de programação, poderá ser exigida a elaboração de algoritmo na solução de 

um dado problema. 

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). 
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9.2.4-  Os candidatos que não participarem desta Etapa ou que obtiverem NPE – Nota da Prova 

Escrita igual a ZERO serão desclassificados. 

9.2.5-  Por ocasião da realização da prova escrita, o candidato deverá apresentar documento de 

identidade original com foto. 

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 + 2 X NPE) / 3 

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

de Trabalho, com base na nota final. 

9.4-  Da Homologação 

9.4.1-  A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na página eletrônica da FUNCEME 

(www.funceme.br/editais) e no Diário Oficial do Estado do Ceará. 

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 a FUNCEME, 

não regularizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a convocação para a outorga da 

bolsa. 

9.4.3-  Os candidatos, cuja classificação não os elejam para concessão dentro das vagas de 

Bolsas de Transferência Tecnológicas disponibilizadas neste Edital, constituirão uma 

reserva técnica e poderão ser eventualmente convocados em caso de vacância, quer seja 

pela desistência do candidato convocado, quer pelo não preenchimento de vagas em 

outros Planos de Trabalho conforme item 9.4.4 ou pelo cancelamento de bolsas 

outorgadas. Em todos os casos a chamada de membros da reserva técnica respeitará 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 

terão que ser convocados obedecendo as notas finais, 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 

na Seção 15, através de correio eletrônico (edital_012019@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. 

http://www.funceme.br/editais
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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 publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE. 

 

12- DA CONCESSÃO DAS BOLSAS 

12.1- Ao candidato selecionado será concedida bolsa mensal, cujo valor observará o disposto 

no inciso I, §3o, Art. 5o da Lei No 16.101, de 02/09/2016 (DOE 06/09/2016). 

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 canceladas ou 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 02/2018, publicada no DOE em 07/02/2018, que rege a concessão 

de Bolsas de Transferência Tecnológica (BTT). 

12.6- O bolsista de Transferência Tecnológica poderá receber apoio financeiro de instituição ou 

empresa, pública ou privada, a título de auxílio ao desenvolvimento do plano de trabalho, 

desde que autorizado pela FUNCEME. 

 

13- DOS COMPROMISSOS DA FUNCEME 

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 

Do Bolsista de Transferência Tecnológica será exigido: 

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

b) Apresentar à FUNCEME, os relatórios parcial e final e, quando requerido, relatório 

técnico de atividades, em atendimento as normas constantes da Instrução Normativa 

02/2018, publicada no DOE em 07/02/2018; 
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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. 

 

15- CRONOGRAMA 
 

Observação: Os horários estabelecidos seguem o horário de Fortaleza-CE. 

 

 

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. 

Programação Datas Local 

Lançamento do Edital Até o dia 26 de agosto de 2019 
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 27 de agosto às 

17h de 03 de setembro de 2019  
www.funceme.br/editais 

Publicação dos resultados da ETAPA I – 

Análise Curricular 
09 de setembro de 2019 www.funceme.br/editais 

Prazo para recebimento de recursos 

administrativos com relação ao resultado da 

análise curricular 

Da publicação dos resultados da 

Etapa I até às 17 horas de 10 de 

setembro de 2019 

www.funceme.br/editais 

Publicação da lista final dos resultados da 

ETAPA I – Análise Curricular e divulgação dos 

locais de prova 

11 de setembro de 2019 www.funceme.br/editais 

Aplicação da prova escrita 17 de setembro de 2019 às 10h 
Conforme divulgação dos 

locais de prova 

Publicação dos resultados da ETAPA II – Prova 

Escrita e do Julgamento Final 
23 de setembro de 2019 www.funceme.br/editais 

Prazo para recebimento de recursos 

administrativos com relação aos resultados da 

ETAPA II – Prova Escrita e do Julgamento 

Final 

Da publicação dos resultados da 

Etapa II até às 17 horas de 24 de 

setembro de 2019 

www.funceme.br/editais 

Divulgação da lista final dos candidatos 

aprovados e suas categorias 
A partir de 27 de setembro de 2019 

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 A partir de outubro de 2019 FUNCEME 

http://www.funceme.br/editais
http://www.funceme.br/editais
http://www.funceme.br/editais
http://www.funceme.br/editais
http://www.funceme.br/editais
http://www.funceme.br/editais
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16.4- Pedidos de esclarecimento acerca deste Edital só serão considerados se enviados para o e- 

mail edital_022019@funceme.br. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 

de datas, locais e horários de realização das provas nem de resultados, 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 necessário, aditivos, retificações, comunicados, 

avisos e normas complementares ao presente Edital, no endereço eletrônico: 

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, 21 de agosto de 2019 

 

 

Prof. Dr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins 

Presidente da FUNCEME 

 

http://www.funceme.br/editais


 

 

ANEXO I – DOS PLANOS DE TRABALHO E DAS QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS 

Para apoio ao desenvolvimento do Projeto “Elaboração de Estudos de Suporte ao Planejamento e à Gestão de Sistemas Hídricos no Nordeste, com foco 

no Abastecimento Urbano e na Operação de Infraestruturas Hídricas de Uso Múltiplo” foram identificados os seguintes Planos de Trabalho, bem como 

as qualificações exigidas, que estão relacionados por área temática e atividade de pesquisa. Algumas referências bibliográficas que poderão nortear a 

Etapa II – Prova Escrita encontram-se listadas no Anexo II. 

 

1. Área Temática – Tempo, Clima e Impactos: Passado, Presente e Futuro 

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

e de Bolsas 

1.1 Realização de estudos na área de Paleoclima 

focados no Ceará 

Analisar os proxis disponíveis para análises do clima 

passado do estado do Ceará e realizar análise histórica de 

secas. 

Obrigatório: Mestre em geociências ou áreas 

afins; experiência comprovada em 

Paleoclima. 

1 

1.2 Apoio ao gerenciamento de Recursos Hídricos 

a partir da elaboração de produtos de previsão 

climática. 

Processar e analisar dados meteorológicos para os sistemas 

hídricos estudados. Desenvolver produtos provenientes da 

previsão de Clima para seu uso na alocação de água e no 

monitoramento/previsão de secas hidrológicas para o 

Nordeste brasileiro. 

Obrigatório: Graduado ou Mestre em ciências 

atmosféricas, meteorologia ou áreas afins.  

Desejável: experiência na interpretação de 

campos atmosféricos/oceânicos visando a 

elaboração de boletins de previsão e/ou em 

estudos de Tempo e Clima e no uso destas no 

setor de Recursos Hídricos. 

2 

1.3 Apoio ao desenvolvimento e processamento 

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, 

shapese grib, utilizando Python, Shell Script, Fortran ou 

C/C++. para geração organização e transferência de dados 

georeferenciados. Manuntenção de containers de produtos 

voltados para Meteorologia e Hidrologia. 

Obrigatório: Graduando cursando pelo menos 

o 5o. semestre em ciência da computação ou 

áreas afins.  

Desejável: experiência em 1. desenvolvimento 

de sistemas utilizando Python, C/C++, 

Linguagem SQL, Shell Script; 2. análise e 

visualização de dados; 3. linguagens para 

WEB; e 4. conhecimento em Containers de 

Aplicações.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Área Temática – Água 

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

de Bolsas 

2.1 Realização de estudos para produzir 

informações que subsidiem a gestão dos 

recursos hídricos locais em escala territorial 

e regional 

Desenvolver e implementar metodologia para: 1. Estimativa 

de precipitação a partir de produtos de sensoriamento 

remoto (ativo e passivo, radar e satélite) e estações de 

superfície (GPM, GOES-R, MERGE etc); 2. Estimativa do 

consumo de água na agricultura irrigada a partir de imagens 

de satélite e bases de dados institucionais (e.g. cadastros de 

usuários). 

Obrigatório: Doutor em Geociências ou 

áreas afins; experiência comprovada no uso 

do sensoriamento remoto em: 1. estudos de 

seca; e/ou 2. estudos de cheias e inundações, 

e/ou 3. estudos sobre o Ciclo hidrológico; 

e/ou 4. análises de séries temporais. 

Desejável:  experiência em Python ou R  

2 

2.2 Realização de estudos para produzir 

informações que subsidiem a geração de 

informação quanto a oferta e demanda na 

agricultura irrigada em escala territorial e 

regional 

Construir indicadores de disponibilidade hídrica em 

recursos hídricos locais (especialmente pequena açudagem 

nas áreas não controladas pelos reservatórios monitorados 

pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH); Construir modelo de avaliação territoriais de 

volume retido pela pequena açudagem e sua razão em 

relação ao deflúvio médio anual das bacias dos 

reservatórios monitorados pela COGERH; Construir 

indicadores territoriais de oferta/demanda locais. 

Implementar metodologia para estimativa da demanda de 

água na agricultura irrigada a partir de imagens de satélite e 

bases de dados institucionais. 

Obrigatório: Mestre em engenharias, 

agronomia, geografia ou áreas afins; 

experiência comprovada no uso do 

sensoriamento remoto em estudos de 

estimativa da demanda de água na irrigação 

e/ou cursos formais em Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) e 

Sensoriamento Remoto. 

2 

2.3 Realização de estudos para produzir 

informações que subsidiem a geração de 

informação quanto a oferta e demanda na 

agricultura irrigada em escala territorial e 

regional 

Construir indicadores de disponibilidade hídrica em 

recursos hídricos locais (especialmente pequena açudagem 

nas áreas não controladas pelos reservatórios monitorados 

pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH); Construir modelo de avaliação territoriais de 

volume retido pela pequena açudagem e sua razão em 

relação ao deflúvio médio anual das bacias dos 

reservatórios monitorados pela COGERH; Construir 

indicadores territoriais de oferta/demanda locais.  

Obrigatório: Mestre em engenharia, 

agronomia, geografia ou áreas afins; 

experiência comprovada no 1. uso do 

sensoriamento remoto em estudos de oferta 

e/ou 2. demanda no setor de recursos 

hídricos. 

2 



 

 

2.4 Calibração de modelos hidrólogicos para escala 

de Clima sazonal para as bacias de estudo. 

Apoio à calibração de Modelos Hidrológicos para as bacias 

de estudo no Nordeste Brasileiro. Calibração utilizando 

algoritmos uni- e multiobjectivo dos parâmetros. Validação 

do processo de calibração. Problemas comumente 

encontrados na calibração hidrológica. 

Obrigatório: Graduando cursando pelo 

menos o 5º semestre em engenharia civil, 

ciências ambientais ou áreas afins. 

Desejável:  experiência em 1. estudos 

hidrológicos, 2. Monitoramento e previsão de 

secas e 3. linguagens de programação (p.ex., 

python, Matlab, ...).  

Regime da bolsa: tempo parcial. 

3 

 

3. Área Temática – Meio Ambiente 

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

de Bolsas 

3.1 Realização de estudos em avaliação de 

impactos ambientais e de resiliência 

territorial 

 

 

Desenvolver metodologia de avaliação ambiental 

integrando as escalas locais e territoriais. Realização de 

estudo e quantificação dos impactos ambientais na bacia 

do Banabuiú. 

Obrigatório: Doutor em agronomia ou 

engenharia ou áreas afins; experiência 

comprovada em estudos de avaliação de 

impactos ambientais com Análise de Ciclo 

de Vida, especialmente em meio rural e num 

contexto de bacias hidrográficas. 

1 

3.2 Realização de estudos de um sistema 

participativo de avaliação de 

sustentabilidade e resiliência hídrica 

integrando as escalas locais e territoriais. 

Construir indicadores em diversas escalas e avaliar a sua 

capacidade em representar a sustentabilidade hídrica e a 

trajetória de resiliência hídrica num contexto operacional 

de uso no manejo de recursos hídricos no Ceara 

semiárido. 

Obrigatório: Mestre em engenharia; 

experiência comprovada em estudos de 

avaliação de sustentabilidade e/ou resiliência 

aplicados ao meio rural.  

1 

 
 



 

 

ANEXO II – ALGUMAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Estão listadas a seguir algumas sugestões de referências bibliográficas que poderão nortear a Etapa 

II – Prova Escrita. Todavia, estas sugestões não têm a intenção de exaurir a literatura sobre os 

temas. O candidato deverá analisar e utilizar em seu processo de preparação as referências que 

apresentam aderência ao Plano de Trabalho escolhido. Não serão dados quaisquer esclarecimentos 

acerca da correlação entre os Planos de Trabalho e as referências aqui apresentadas, ou sobre as 

referências em si. 

 
Código do Plano 

de Trabalho 

Clima e Impactos 

1.1 ABSY, M.L., VAN DER HAMMEN, T. Some paleoecological data from Rondonia, southern part 

of the Amazon basin. Acta Amazonica 6, 29H-299. 1976.  

ALIN, Simone R.; COHEN, Andrew S. Lake-level history of Lake Tanganyika, East Africa, for 

the past 2I00 years based on ostracode-inferred water-depth reconstruction. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 199, n. 1–2, p. H1–49, 200H.  

BEHLING, H; HOOGHIEMSTRA, H. Late Quaternary paleoecology and paleoclimatology from 

pollen records of the savannas of the Llanos Orientales in Colombia. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 1H9, p. 2I1–267, 1998.  

BLAAUW, M.. Methods and code for 'classical' age-modelling of radiocarbon sequences. 

Quaternary Geochronology 5: I12-I18, 2010.  

DE MELO, Maria Luciene Dias; MARENGO, José Antonio. Simulações Do Clima Do Holoceno 

Médio Na América Do Sul Com O Modelo De Circulação Geral Da Atmosfera Do Cptec. Revista 

Brasileira de Meteorologia, v. 2H, n. 2, p. 191–20I, 2008.  

GORITZ, Vivien (Org.). Encyclopedia of paleoclimatology and ancient environments. 1. ed. [S.l.]: 

Springer, 2008.  

HABERLE, Simon G.; MASLIN, Mark A. Late Quaternary Vegetation and Climate Change in the 

Amazon Basin Based on a I0,000 Year Pollen Record from the Amazon Fan, ODP Site 9H2. 

Quaternary Research, v. I1, n. 01, p. 27–H8, 1999. Disponível em: 

<https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S00HHI894000HH91H/type/ 

journal_article>.  

VIDOTTO, Elaine et al. Dinâmica do ecótono floresta-campo no sul do estado do Amazonas no 

Holoceno , através de estudos isotópicos e fitossociológicos. Acta Amazonica, v. H7, n. H, p. H8I–

400, 2007.  

WALKER, Mike J.C. Quaternary dating methods. [S.l.]: John Wiley & Sons, Ltd, 1947. 

Disponível em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0168962286900242>.  

1.2 Cardoso, G. B. B., Martins, E. S. P. R., and Filho, F. de A. de S. (2006). “Uso de 

Otimização/Simulação e Previsão de Afluências na Operação Tática dos Reservatórios do 

Sistema Jáguaribe-Metropolitano - CE.” Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 11(4), 175–186.  

Cardoso, G. B. B., Martins, E. S. P. R., and Filho, F. de A. de S. (2009). “Previsão de Afluências 

dos Reservatórios do Sistema Jáguaribe-Metropolitano - CE.” em: Informacoes Climaticas em 

Recursos Hídricos, 1 Edicao, FUNCEME, 160p.  

Cavalcanti, I.F.A., Ferreira, N.J., da Silva, M.G.A. J. e Silva Dias, M.A.F. Tempo e Clima no 

Brasil. Oficina de Textos. 464 pág. (Principalmente, capítulos 2, 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23)  

Fan, F. M., Ramos, M.-H., and Collischonn, W. (2015). “Sobre o uso de previsões hidrológicas 

probabilísticas para tomada de decisão.” Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 20(4), 914–926. 

Ferreira, A. G.; Mello, N. G. S. Principais Sistemas Atmosféricos Atuantes sobre a Região 

Nordeste do Brasil e a Influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico no Clima da Região. Revista 

brasileira de climatologia, v. 1, p. 15-26, 2005.  

http://revistas.ufpr.br/revistaabclima/article/viewFile/25215/16909 

Ilich, N.; Despotovic, J. (2008). "A simple method for effective multi-site generation of stochastic 

hydrologic time series". Stoch Environ Res Risk Assess 22, páginas 265– 279.  

Lima, C. H. R. (2010). “Análise e Modelagem da Série Histórica de Fortaleza por meio de um 



 

 

Modelo de Markov Escondido Não-Homogêneo.” X Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, 

1–15. 

Lima, C. H. R., and Lall, U. (2008). “Análise e Previsões de Afluências ao Reservatório 

Sobradinho utilizando um Modelo Periódico Autoregressivo Exógeno (PARX).” XVII Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos, São Paulo, 1–26. 

Moncunill, D.F. et al. Uma breve descrição do sistema de previsão climática regionalizada 

(Downscaling Dinâmico) implantado na FUNCEME.  

https://www.researchgate.net/publication/43654038_Uma_breve_descricao_do_sistema_de_previ

sao_climatica_regionalizada_Downscaling_Dinamicoimplantado_na_FUNCEME 

Warner, Thomas Tomkins. Numerical weather and climate prediction. Cambridge University 

Press, 2010. 

1.3 Jargas, A.M.Shell Script Profissional, 2008. 

Jere, W.A., NetCDF, 2011. 

Menezes, N.N.C., Introdução à Programação com Python (Português), 17 jun 2014. 

Metcalf, M. and J. Reid, Modern Fortran Explained: Incorporating Fortran 2018, 2018. 

Stroustrup B., Programming: Principles and Practice Using C++, 2014. 

Tucci, C.E.M., Hidrologia Aplicada, 1992. 

http://www.ct.ufpb.br/~adrianorpaz/artigos/apostila_HIDROLOGIA_APLICADA_UERGS.pdf 

 
Código do Plano 

de Trabalho 

Monitoramento, Previsão e Resposta no Contexto de uma Política de Secas 

2.1 AGU, Precipitation Analysis for Hydrologic Modeling, Volume 4, AGU Hydrology Section, 

1975, Print ISBN:9781118656037 |Online ISBN:9781118668993 |DOI:10.1029/SP004 

AGU, Remote Sensing of the Terrestrial Water Cycle, , Vol. 206, GEOPHYSICAL 

MONOGRAPH SERIES, 2014. 

CEUB, Curso de GPS e Cartografia Básica, Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, 

Centro Universitário de Brasília-UNICEUB, disponível em:  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0UkAI/curso-gps-cartografia-basica 

Chiavetti A., Camargo, A.F. M., Conceitos de bacia hidrográficas: teoria e aplicações.  Editora da 

Universidade Estadual de Santa Cruz-Ilhéus-BA, 2002, disponível em 

http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2015/conceitos_de_bacias.pdf; 

EMBRAPA, Geotecnologias e Geoinformação: o produtor pergunta, a Embrapa responde, 

Brasília-DF, EMBRAPA, 2014, disponível em 

http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/pdfs/90000028-ebook-pdf.pdf 

IBGE, Introdução ao processamento digital de imagens, IBGE, Primeira Divisão de Geociências 

do Nordeste, Rio de Janeiro, 2001, disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/ 

Jensen, J. R. Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em recursos terrestres. São 

José dos Campos, SP: Parêntese, 2009. 

Meneses, Paulo Roberto; Almeida, Tais, Introdução ao Processamento de Imagens de 

Sensoriamento Remoto, CNPq, Brasília, 2012, disponível em: http://memoria.cnpq.br/ 

Santos, Jorge, Processamento Digital: Geotecnologias e softwares livres – Sistemas de Referência 

de Coordenadas, 2014, disponível em: http://pt.slideshare.net/JorgeSantos30 

Testik, F.Y. and M. Gebremichael, Rainfall: State of the Science, Volume 191, January 2010, 

ISBN:9780875904818 |Online ISBN:9781118670231 |DOI:10.1029/GM191 

Timbó, Marcos A.; Elementos de Cartografia, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Departamento de Cartografia, 2001, disponível em: www.uff.br 

2.2-2.3 FAO, Water accounting for water governance and sustainable ... – FAO, White Paper, 2018. 

http://www.fao.org/3/I8868EN/i8868en.pdf 

INPE, Conceitos Básicos de Modelagem Hidrológica 

http://www.dpi.inpe.br/cursos/tutoriais/modelagem/cap2_modelos_hidrologicos.pdf 

Molden, D., Accounting for Water Use and Productivity, SWIM Paper, 1997. 

http://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/pdfs/90000028-ebook-pdf.pdf
http://pt.slideshare.net/JorgeSantos30
http://www.uff.br/


 

 

https://www.wateraccounting.org/files/molden_swim_paper_01.pdf  

Garrido-Rubio, J. and others, Remote sensing-based soil water balance for irrigation water 

accounting at the Spanish Iberian Peninsula, Proc. IAHS, 380, 29–35, 2018 

https://doi.org/10.5194/piahs-380-29-2018   

https://www.proc-iahs.net/380/29/2018/piahs-380-29-2018.pdf 

Satheendran S., Synthetic Aperture Radar for Reservoir Monitoring: Analysing the Capability of 

Sentinel-1 SAR Data for Flood Monitoring and Mapping in Idukki Dam Reservoir, Southern 

Western Ghats of India, 2018. 

Sharma, J.B., Applications of Small Unmanned Aircraft Systems: Best Practices and Case 

Studies, 2019. 

2.4 Feitosa, F. A. C.; Manoel Filho, J.; Feitosa, E. C.; Demétrio, J. G. A. (Coord.), Hidrologia: 

Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 3ª Ed. 812p. Capítulo 7 (7.2 e 7.3) 

Modelos Hidráulicos - Hidrológicos: Conceitos e Aplicações 

http://www.revista.ufpe.br/rbgfe/index.php/revista/article/viewFile/50/58 

Hidrologia Aplicada 

http://www.ct.ufpb.br/~adrianorpaz/artigos/apostila_HIDROLOGIA_APLICADA_UERGS.pdf 

INPE, Conceitos Básicos de Modelagem Hidrológica 

http://www.dpi.inpe.br/cursos/tutoriais/modelagem/cap2_modelos_hidrologicos.pdf 

de Paiva, E.M.C.D. e de Paiva, J.B.D. Hidrologia Aplicada à Gestão de Pequenas Bacias 

Hidrográficas. ABRH. Capítulo 19. 

http://www3.funceme.br/produtos/manual/eventos/docs/Cap_19.pdf 

Tucci, Carlos EM et al. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo: Editora da, 2012.    

 
Código do Plano 

de Trabalho 

Hidrologia 

3.1 Bessou, C., Basset-Mens, C., Tran, T., Benoist, A., 2013.LCA applied to perennial cropping 

systems: A review focused on the farm stage. International Journal of Life Cycle Assessment. 

18, 340 361. https://doi.org/10.1007/s11367-012-0502-z  

 

De Luca, A.I., Iofrida, N., Leskinen, P., Stillitano, T., Falcone, G., Strano, A., Gulisano, G., 

2017.Life cycle tools combined with multi-criteria and participatory methods for agricultural 

sustainability: Insights from a systematic and critical review. Science of the Total Environment. 

595, 352-370. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.284  

 

European Environment Agency, 2013. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 
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