
OPORTUNIDADE 
BOLSA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – BIT (FUNCAP) 

PROGRAMA CIENTISTA-CHEFE MEIO AMBIENTE -
FUNCAP/SEMA/SEMACE 

Projeto Específico 

Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará 
 
Objetivo do Projeto 
Elaborar, executar e desenvolver políticas públicas voltadas para o Planejamento e 
Monitoramento Costeiro e Marinho do estado do Ceará em caráter de médio a longo prazo de 
forma integrada entre as Universidades, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, órgãos 
privados e demais interessados no uso sustentável dos ambientes costeiros e marinhos. 
 
Natureza da BIT 
A Bolsa de Inovação Tecnológica (BIT) tem por finalidade viabilizar a atuação de pesquisadores 
da área de ciência e inovação em políticas públicas, assumindo a tarefa de buscar a melhor 
resposta que a ciência possa oferecer à atividade e/ou problemática da sua área de atuação. 
Mais informações em: 
https://www.funcap.ce.gov.br/bolsa-de-inovacao-tecnologica-bit/ 

 

VAGAS CATEGORIA/NÍVEL 
VALOR (R$) 

Tempo parcial  Tempo integral 

01 
Pesquisador Mestre 1 - mínimo 
02 anos de experiência - 
mínimo de 05 anos de mestrado 

2.000,00 - 3.000,00 4.000,00 - 5.000,00 

02 
Graduação 1 - mínimo 02 anos 
de experiência - mínimo de 05 
anos de graduação 

1.500,00 - 2.000,00 3.000,00  

 
Requisitos e condições para o(a) candidato(a) à bolsa: 
a) Ser detentor(a) de diploma de curso de nível superior ou técnico, em conformidade com a 
modalidade da bolsa solicitada, com formação compatível com o plano de trabalho a ser 
executado; 
b) Ter perfil científico/tecnológico adequado para a finalidade da bolsa. 
Mais informações em: 
https://www.funcap.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/52/2018/01/in-05-2017-bolsa-de-
inovacao-tecnologica-bit.pdf 
 
Critérios para seleção: 
1) currículo Lattes; 
2) tempo de disponibilidade ao projeto*; 
3) política afirmativa/igualdade de gênero**;  
4) Atendimento aos critérios da bolsa BIT (documentação enviada no ato de inscrição). 

*Declarado no e-mail de inscrição. 
**A composição da equipe de bolsistas do programa cientista chefe em meio ambiente irá buscar o 

equilíbrio de igualdade de gênero visando políticas afirmativas além dos critérios de 
qualidade/experiência acadêmica e profissional. 

 
Contato para inscrição: cientistachefesema@gmail.com 
Prazo: Até dia 20 de abril de 2021. 
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