EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº. 58/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0747/2019-16

A Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins - Fapto, inscrita no CNPJ nº
06.343.763/0001-11, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Orla 14Graciosa, Av. Parque, QI-04, Lote 03, CEP: 77.026-035 Palmas-TO e em conformidade com as normas
que dispõe sobre o estímulo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação tecnológica e à
inovação no Brasil, torna público aos interessados o presente EDITAL para seleção de bolsistas para o
“Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX”, nos termos seguintes:
1.

OBJETO

O objeto desse EDITAL é a seleção de pessoal qualificado para a concessão de bolsas de extensão,
assim como, formação de cadastro reserva para suprir vagas de bolsistas que atuarão no PEIEX Programa de Qualificação para Exportação. O PEIEX é uma iniciativa da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que firmou um convênio com a Fundação de
Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – Fapto, para que essa instituição execute o programa no
Estado do Tocantins.
2.

VAGAS PARA O NÚCLEO OPERACIONAL DO PEIEX

2.1. Vagas para o Núcleo Operacional do PEIEX no Estado do Tocantins:
a.

1 (um) Técnico Extensionista, dedicação semanal de 40 (quarenta) horas;

b.

2 (dois) Apoio Técnico, dedicação semanal de 20 (vinte) horas.

2.2. Para constituição do cadastro reserva serão classificados até 03 (dois) candidatos, para cada vaga.
Os candidatos selecionados para cadastro reserva não terão direito à bolsa, gerando apenas expectativa
de direito.
2.3. Os candidatos classificados que constituírem o cadastro reserva serão chamados e contratados
caso haja necessidade operacional e disponibilidade financeira ou desistência por parte do bolsista
durante o período de vigência do convênio entre a Fapto e a Apex-Brasil.
2.4. As bolsas serão direcionadas com foco explícito em práticas extensionistas e metodologia do
PEIEX.
2.5. Estão impedidos de participarem do processo seletivo deste Edital:
(a) Pessoa Jurídica;
(b) Pessoa Física que tenha tido vínculo empregatício com a Fapto nos últimos 180 (cento e oitenta)
dias;
(c) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, de
dirigente da Fapto.
2.6. Iniciadas as atividades, se a Fapto observar o desempenho insatisfatório, a seu critério, poderá
desligar tais pessoas mediante aviso por escrito.
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2.7. Para o cargo de Técnico Extensisonista o selecionado deverá dispor de:
a)
Carro próprio para deslocamentos municipais e intermunicipais e disponibilidade para cumprir
40h semanais;
b)

3.

Computador portátil (notebook) para desenvolver as atividades do programa.

PRAZOS
Publicação do Edital

19/08/2019

Primeira Etapa – envio de e- mail
candidatando-se ao “Processo
Seletivo PEIEX”
Publicação de lista de convocados
para a entrevista presencial
Entrevista presencial

19 a 29/08/2019

02/09/2019

Na Fapto, sede na Orla 14
– Graciosa, Av. Parque, QI- 04, Lt. 03,
CEP 77.026-35, Palmas/TO

Resultado Preliminar

03/09/2019

No site da Fapto

Interposição de recursos

De 04 a 05/09/2019

Respostas aos recursos

Até 06/09/2019

Resultado final do processo seletivo

09/09/2019

Treinamento da metodologia PEIEX

Data a ser confirmada

30/08/2019

No site da Fapto
Para o e-mail:
coordenacaopeiexto@gmail.com
e seleção@fapto.org.br
No site da Fapto

Via e-mail:
coordenacaopeiexto@gmail.com
e seleção@fapto.org.br
No site da Fapto
No site da Fapto

Na Fapto, sede na Orla 14
– Graciosa, Av. Parque, QI- 04, Lt. 03,
CEP 77.026-35, Palmas/TO
Inicío dos trabalhos pelos bolsistas
Imediatamente após o
Na Fapto, sede na Orla 14
treinamento da metodologia – Graciosa, Av. Parque, QI- 04, Lt. 03,
PEIEX
CEP 77.026-35, Palmas/TO
3.1 Os resultados serão publicados no endereço eletrônico http://www.fapto.org.br nos prazos definidos
no item 3.PRAZOS. As etapas possuem caráter eliminatório e serão avaliadas pela Comissão de
Avaliação. O resultado final da seleção será divulgado no dia 09/09/2019.

4.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR NA SELEÇÃO

Para habilitar-se à seleção objeto deste EDITAL o candidato deve cumprir os seguintes requisitos, sem
os quais não será convidado para a entrevista, de acordo com a categoria desejada:
I)
TÉCNICO EXTENSIONISTA (01 BOLSA E ATÉ 03 VAGAS PARA CADASTRO
RESERVA):
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FORMAÇÃO:
a)
b)
c)
d)
e)

Curso de graduação completo em Administração, Comércio Exterior ou Relações Internacionais;
Conhecimentos em Comércio Exterior;
Desejável especialização em áreas correlatas as graduações citadas acima;
Desejável fluência em Inglês e/ou Espanhol;
Desejável Cursos de formação em comércio exterior.

EXPERIÊNCIA
Experiência em empresas ou organizações governamentais e similares, preferencialmente em atividades
ligadas a comércio exterior.
COMPETÊNCIAS







II)

Compromisso com as regras e orientações estabelecidas na metodologia de trabalho do
PEIEX;
Compromisso com as empresas atendidas pelo PEIEX;
Compromisso com os resultados do programa;
Compromisso com os objetivos da Fapto;
Capacidade de negociação;
Capacidade de transmitir seus conhecimentos e adaptá-los à realidade das empresas
atendidas;
Planejamento e Organização.
APOIO TÉCNICO (02 BOLSAS E ATÉ 06 VAGAS PARA CADASTRO RESERVA):

FORMAÇÃO:
a)
Deve ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação em Administração, Economia,
Comércio Exterior ou Relações Internacionais, com disponibilidade para cumprir 20 h semanais;
b)
Desejável experiência ou cursos de extensão em Comércio Exterior;
c)
Conhecimento do pacote Office.
COMPETÊNCIAS






Compromisso com as regras e orientações estabelecidas na metodologia de trabalho do PEIEX;
Compromisso com os resultados do programa;
Compromisso com os objetivos da Fapto;
Gestão administrativa e financeira;
Pacote Office.

5.

PROCESSO SELETIVO

5.1. A efetivação da inscrição do candidato será feita através de correio eletrônico, com envio do
formulário de inscrição contido no ANEXO I juntamente com os demais documentos à Fapto, e se dará
até a data limite definida no item 3, por meio do encaminhamento eletrônico para o endereço:
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coordenacaopeiexto@gmail.com e selecao@fapto.org.br da Fapto contendo os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Currículo, com as devidas comprovações;
Cópia do RG e do CPF;
Cópia do comprovante de residência;
Cópia do diploma de graduação para o candidato a Técnico Extensionista;
Cópia do comprovante de matrícula para o candidato a Apoio Técnico;
Cópia do diploma de especialização ou pós-graduação, quando for o caso.

5.2. Todos os documentos acima, inclusive o currículo só serão aceitos no formato PDF.
5.3. A Fapto não se responsabilizará pelo extravio de documentos enviados eletronicamente e
considerará como comprovação de recebimento o e-mail do emitente.
5.4. O período da (s) experiência (s) informado pelo candidato deve corresponder extamente ao
período constante na documentação apresentada. Em caso de divergência, será mantido o período
constante na documentação apresentada.
5.5. Comprovante de experiências profissionais mencionadas no currículo só serão considerados:
atestados, declarações, contratos, certificados ou Carteira Profissional (cópia das páginas que
comprovem identificação, qualificação civil e a experiência profissional).
5.6. Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo estipulado.

6.

CRITÉRIO DE ANÁLISE E JULGAMENTO

6.1. As candidaturas serão analisadas e submetidas à aprovação da Comissão de Avaliação designada
pela Fapto.
6.2. A seleção dos candidatos à bolsa de Técnico Extensionista se dará por meio de análise do
currículo e verificação de experiência profissional, orientando- se pelos objetivos do PEIEX.
6.3. A classificação dos interessados será realizada pela Banca de Comissão de Seleção, que avaliará
se o candidato atende as condições exigidas, confirmando ou não a pontuação obtida nos currículos
recebidos bem como o desempenho do candidato na segunda etapa do processo seletivo, que será
composta de entrevista (realizada pessoalmente ou por meio eletrônico, por exemplo via Skype, a
critério da Fapto).
6.4. A seleção dos candidatos às bolsas se dará em etapas eliminatórias pelo procedimento que segue,
orientando-se pelos objetivos do PEIEX e buscando a formação de uma equipe competente e voltada à
qualificação das empresas para exportação:
1ª etapa: Análise de currículo onde serão analisados: Formação e experiência em conformidade
com o item 5 deste EDITAL;
2ª etapa: Entrevista onde serão exploradas as atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista em
suas respectivas categorias.
6.5. Farão jus a vaga ofertada por este edital o melhor colocado, por ordem de classificação.
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6.6. Em caso de empate serão observados os critérios seguindo a ordem abaixo:

7.



Aquele que tiver maior aderência profissional ou acadêmica com o Comércio Exterior;



Possuir a maior idade.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS TÉCNICOS EXTENSIONISTAS:

- Atender as empresas validadas pelo Monitor, seguindo os passos da metodologia do PEIEX;
- Inserir no Sistema de Gestão do PEIEX as informações referentes ao atendimento das empresas;
- Orientar as empresas atendidas que se cadastrem na plataforma de aprendizagem da Apex-Brasil e
façam uso de seus conteúdos;
- Prospectar novas empresas que poderão ser atendidas pelo PEIEX depois de serem validadas pelo
Monitor;
- Assessorar o Coordenador e o Monitor, fornecendo informações compatíveis com o trabalho que
executa;
- Identificar e reportar ao Monitor empresas atendidas que sejam “case de sucesso”;
- Participar das reuniões semanais ou quinzenais de acompanhamento e atualização da equipe técnica
do Núcleo Operacional;
- Ministrar capacitações coletivas para empresas que estejam em atendimento pelo Núcleo
Operacional;
- Participar de ações de capacitação promovidas ou indicadas pela Apex-Brasil, como as Oficinas de
Competitividade;
- Contribuir com o processo de identificação e implementação de melhorias do PEIEX, quando
solicitado;
- Contatar empresas para participar de ações realizadas pelo PEIEX ou pela Apex-Brasil.
8.

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO APOIO TÉCNICO:

-

Inserir no Sistema de Gestão do PEIEX todas as informações relativas ao atendimento de empresas;
Participar de ações de capacitação promovidas ou indicadas pela Apex-Brasil;
Manter organizadas e atualizadas as pastas das empresas atendidas pelo PEIEX;
Realizar pesquisas e busca de informações necessárias à atuação do Núcleo Operacional e ao
atendimento das empresas;
- Auxiliar na produção de relatórios de gestão e elaborar planilhas, tabelas, gráficos, apresentações e
demais documentos de apoio ao Núcleo Operacional e à equipe técnica;
- Acompanhar os trabalhos dos Técnicos do PEIEX nas empresas, quando solicitado;
- Redigir as atas das reuniões semanais ou quinzenais do Núcleo Operacional;
- Apoiar a organização e participar das reuniões semanais ou quinzenais da equipe técnica do Núcleo
Operacional;
- Auxiliar no contato a empresas a serem convidadas para participar de ações realizadas pelo PEIEX
ou pela Apex-Brasil.
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9.
9.1.

ACOMPANHAMENTO
Os candidatos selecionados serão supervisionados pelo Coordenador do Núcleo Operacional
previsto na metodologia do PEIEX, indicado pela Fapto, o qual exercerá a coordenação da gestão
do plano de trabalho, o monitoramento dos resultados, assim como adotará todas as medidas
necessárias à fiel execução dos objetivos deste EDITAL.

9.2.
Constituirá obrigação do bolsista selecionado a elaboração de relatórios de atividades parcial e
final e a inserção de dados em sistema de gestão do PEIEX.
9.3.

10.

Os bolsistas passarão por uma avaliação semestral de desempenho, baseada nos conhecimentos,
habilidades, procedimentos teórico-práticos e feedback das empresas atendidas, necessários a
execução das atividades desenvolvidas e as metas alcançadas. O resultado satisfatório da
avaliação condicionará a renovação da bolsa.
BOLSAS

10.1 Os candidatos selecionados receberão bolsas pelo período de, até, 21 (vinte e um) meses, de
acordo com as categorias para as quais foram selecionados, com os valores definidos na tabela a
seguir:
VALOR

MODALIDADE (CARGAHORÁRIA
SEMANAL)
Técnico Extensionista (40 h)

R$ 4.800,00

Apoio Técnico (20 h)

R$ 750,00

BOLSAS/VAGAS

01 vaga e 03 cadastros reservas
02 vagas e 06 cadastros
reservas

10.2 O bolsista receberá o treinamento conduzido pela Apex-Brasil sem ônus para o mesmo. A
participação dos bolsistas que compõem o cadastro reserva no treinamento não dará direito à
contratação, gerando apenas expectativa de direito.
10.3 Em caso de desistência do bolsista no decorrer da vigência da bolsa, o mesmo deverá informar
com 30 dias de antecedência, produzir relatório detalhado de suas atividades realizadas e entregar plano
de trabalho detalhado para continuidade das tarefas do Programa.
10.4 A bolsa concedida caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, não
caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no artigo
26 da Lei no 9.250/1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o
disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do artigo 106 da Lei no 5.172/1966,
nos termos do § 4º do artigo 9º da Lei nº 10.973/2004, incluído pela Lei nº 13.243/2016.
10.5 A concessão de bolsas de qualquer espécie aos bolsistas extensionistas não gerará, em nenhuma
hipótese, vínculo trabalhista entre o bolsista, a Fapto, tampouco com a Apex-Brasil.
10.6 Nenhum valor será devido aos candidatos selecionados e convocados para participarem do
treinamento na metodologia PEIEX, nem mesmo as bolsas serão concedidas nessa oportunidade.
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10.7 As bolsas apenas serão concedidas após a assinatura do Termo de Concessão de Bolsista a ser
firmado entre a Fapto e o candidato selecionado.
10.8 O candidato selecionado receberá o treinamento obrigatório, nas instalações da Fapto, conduzido
pela Apex-Brasil, sem ônus para o mesmo. Caso o candidato selecionado não participe do treinamento
estará excluído do processo seletivo, sendo convocado o primeiro excedente correspondente à
respectiva categoria de bolsa.
10.9 No valor da bolsa estão computadas as despesas de alimentação, de deslocamento, de
combustível, eventuais desgastes do veículo, entre outras despesas inerentes ao uso do veículo pessoal.

11.

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 O bolsista selecionado não poderá realizar publicações sobre ações ou dados envolvendo o
PEIEX sem a devida aprovação da Apex-Brasil e da Fapto.
11.2 Constituirá fator impeditivo para a seleção do bolsista para a concessão do apoio financeiro, a
existência de qualquer inadimplência do proponente com a Fapto, ou com a Apex-Brasil, ou com os
demais órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta do Estado do Tocantins e da
União, se não forem regularizadas dentro do prazo de 30 dias após a divulgação do resultado.
11.3 O bolsista selecionado neste EDITAL se comprometerá a comunicar à Fapto o andamento da
aplicação da metodologia do PEIEX junto às empresas.
11.4 Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL aquele candidato que, tendo aceito sem
objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
11.5 A qualquer tempo este EDITAL poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte,
seja por decisão unilateral da Fapto, seja por motivo de interesse público.
11.6 O presente EDITAL regula-se pelas normas vigentes que orientam as ações da Fapto.
11.7 Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL aquele candidato que, tendo aceito sem
objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
11.8 O presente EDITAL regula-se pelas normas vigentes que orientam as ações da Fapto.
11.9 O candidato será responsável por todas as obrigações contratuais permitindo que a Fapto a
qualquer tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas, ficando assim obrigado a
fornecer qualquer informação solicitada por essa instituição.
11.10 O bolsista selecionado não poderá utilizar a logomarca da Apex-Brasil, do PEIEX e da Fapto e
documentos da Metodologia do Programa em atividades que não estejam correlacionadas diretamente
com o Convênio Apex-Brasil – Fapto.
11.11 O prazo para entrega de documentos e assinatura do termo de outorga para os bolsistas
selecionados será de até 02 (dois) dias corridos após o resultado do julgamento e para o cadastro reserva
será de até 10 (dez) dias corridos após a convocação.
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11.12 A bolsa de extensão poderá ser cancelada, nos seguintes casos:
a)
Não cumprimento das tarefas atribuídas;
b)
Ausência de dedicação na carga horária estabelecida;
c)
Infringência de preceitos éticos ou regimentais da Fapto e da Apex-Brasil;
d)
Desempenho insatisfatório como bolsista,
ou
seja, se
mesmo após
os direcionamentos do Coordenador, não houver melhora no rendimento;
e) Não assinatura do Termo de Compromisso dentro do prazo estabelecido neste Edital;
f) Ausência de repasse dos recursos oriundos do Convênio n. 50-07/2018 por parte da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX- BRASIL);
g) Cancelamento do Convênio n. 50-07/2018 com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (APEX-BRASIL);
h)
Nos demais casos previstos em lei.

12.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esclarecimentos e informações adicionais do conteúdo deste EDITAL podem ser obtidos junto à Fapto,
de segunda-feira à sexta-feira, das 08hs às 12h e das 14h às 18hs ou pelo telefone (63) 3232-8701, ou
pelo e-mail coordenacaopeiexto@gmail.com.

13.

CLAUSULA DE RESERVA

A Direção Executiva da Fapto reserva-se no direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas no presente EDITAL.

Palmas - TO, 19 de agosto de 2019.

_______________________________________
Fernanda Fernandes
Coordenadora - Núcleo PEIEX – Palmas-TO
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ANEXO I
EDITAL DE SELEÇÃO DE
PESSOAL Nº 58/2019
FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO
1.

INFORMAÇÕES PESSOAIS:

Nome:
RG:
Sexo: (

CPF:
) Masculino (

Data Nascimento:

/

/

) Feminino

Endereço Completo:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Vaga pretendida: (
(

2.

Cidade:

UF:
Outros contatos:

Instituição de Ensino:
) TÉCNICO EXTENCIONISTA
) APOIO TÉCNICO

PARA USO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: Documentos apresentados para a inscrição

( ) Currículo;
( ) Cópia do CPF;
( ) Cópia do RG;

Declaro estar ciente e aceitar as condições do presente processo de seleção.
Declaro também, sob pena da lei que são verdadeiras as informações prestadas acima.

__________, __ de ________de 2019.

Assinatura do candidato
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