TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÂO DE BOLSISTA
Nº 09/2016-C2

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Área de Concentração em Desenvolvimento e Tecnológico
Infraestrutura para o Desenvolvimento Científico.

Linha de Desenvolvimento em CTI
Novas metodologias e inovações aplicadas à infraestrutura dos Parques Tecnológicos da Bahia.

TÍTULO DO PROJETO
Infraestrutura para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nos Parques
Tecnológicos da Bahia.

Salvador/BA
Julho/2016
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1 - DADOSGERAISDOTERMODEREFERÊNCIA
1.1. ASECTI
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI é o órgão do Governo do Estado da
Bahia indutor do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado. A SECTI
busca promover espaços de participação e interação entre os agentes do sistema estadual de
ciência, tecnologiae inovação, a sociedade e o mundo, estimulando a produção de
conhecimento, a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo em todo o Estado. As Bolsas
de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação são instrumentos utilizados pela
SECTI para subsidiar ações estratégicas em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Site Institucional: http://www.secti.ba.gov.br/
Endereço: 5ª Avenida, Plataforma II, Ala B, 1º Andar, Centro Administrativoda Bahia –
CAB, Salvador-BA, CEP: 41.745-004.
1.2. Título do Projeto
Infraestrutura para o desenvolvimento científico.

1.3.Áreas de domínio do projeto
Engenharia, Tecnologia e Gestão (90193000).

1.4.Coordenador do Projeto
Diretoria de Infraestrutura para o Desenvolvimento Científico.
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2 –DADOS GERAIS DO PROJETO
2.1 Objetivo:
Contribuir com o desenvolvimento da inovação em projetos de criação de espaços físicos
destinados aos programas e ações da SECTI, na busca de novas tecnologias aplicáveis às
áreas de biotecnologia, energia e tecnologia da informação e comunicação, propícios à
inovação.
A Diretoria de Infraestrutura para o Desenvolvimento Científico (DIDEC), ligada a
Superintendência de Desenvolvimento Científico (SDC) tem objetivo desenvolver,
acompanhar e executar e dar suporte técnico em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia às
Superintendências e à Secretaria no sentido de desenvolver programas, projetos e a Políticade
Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado da Bahia. Planeja e promove a infraestrutura para o
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, fomenta o compartilhamento entre as
instituições de ciência e tecnologia, elabora, gerencia e apoia ações direcionadas à concepção,
implantação e operação de espaços de ciência, tecnologia e inovação.

2. 2. Atividades Previstas

1. Desenvolvimento e participação na elaboração de projetos arquitetônicos ou suporte
técnico em arquitetura ligado ao ramo de CTI seja pesquisa ou desenvolvimento;
2. Desenvolvimento de Masterplans;
3. Inovação, instrumentalização e implementação da Gestão de Projetos e de Engenharia
no Parque Tecnológico da Bahia.
4. Colaboração com o desenvolvimento de projetos de CTI em Infraestrutura,
Arquitetura, Engenharia;
5. Colaboração com a transversalidade das ações dessa Secretaria, bem como a partir de
ações com outras secretarias e organizações dos primeiro, segundo e terceiro setores;
6. Aportar ideias inovadoras para os projetospararecuperação de espaços voltados à
Tecnologia e Inovaçãoda Bahia, incluindo áreas para exposições, áreas externas,
acessos, áreas de trabalho, laboratórios e demais espaços necessários.
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7. Colaborar na elaboração do plano geral de gestão e de conservação preventiva do dos
Parques Tecnológicos;
8. Outras atividades relacionadas com os projetos propostos ou em desenvolvimento na
SECTI.
2.3 Resultados Esperados do Projeto
1. Fomento a infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia.
2. Coordenação de equipes técnicas de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, bem
como a estipulação de responsabilidade técnica dentro de seu conselho profissional;
3. Apoio à implantação de laboratórios de pesquisa compartilhados atendendo à
comunidade acadêmica e empresarial.
4. Desenvolvimento de ambientes de CTI criativos e inovadores, com a presença de
atores do sistema de inovação das esferas pública, acadêmica e empresarial, tais como
MakerSpaces (Espaços destinados a Coworking, FabLabs, etc., conceitos e aplicação
para cidades inteligentes, etc.), hub offices, equipamentos urbanos que se façam
necessários a dar suporte a SECTI, bem como a atualização dos mesmos, quando se
fizer necessário.
5. Viabilização, gestão e gerenciamento de recursospara desenvolvimento dos projetos
de competência dessa diretoria.
6. Interaçãoinstitucional com órgãos/setores de fomento/administração/participação
técnica, públicos e/ou privados.
7. Acompanhamento de processos e desenvolvimento de ações voltadas ao reforço,
fomento e desenvolvimento de CTI.

2.4Categoriadabolsa,nívelededicação

A SECTI está selecionando, mediante este Termo de Referência, um Bolsista:
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Uma bolsa com o código identificador TR 09/01-C2

Categoria

Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Nível

1 - Bolsista comtitulação de Doutorououprofissionalcom pelo menos
12 anos de experiênciaem áreas afinscom o domínio do projeto.

Valor
Dedicação

R$6.500,00 por mês
Regime de 40 horas/semana

2.5Duraçãoe renovação
ConformechamadapúblicadaSECTI,aduraçãodabolsaserádeatétrêsanos,comrenovação anual.

2.6Processo Seletivo
Oprocessoseletivosimplificadoconsistirádeduas fases:1ª.Fase – Análisecurricularfeitacom
base nos critérios obrigatórios e classificatórios; 2ª. Fase – Avaliação técnica de caráter
classificatório.

1ª fase: Os interessados deverão encaminhar os currículos para o endereço eletrônico
chamadapublica@secti.ba.gov.br. No campo “assunto” deverá constar o código da
bolsa para a qual está se candidatando, ou seja “TR 09/01-C2”.
2ª fase: Os candidatos selecionados na 1ª fase serão convocados para uma
avaliaçãotécnica.
2.6.1 Para uma Bolsa TR 09/01-C2 se aplicam os seguintes critérios de seleção:

O bolsista deverá atender aos seguintes critérios obrigatórios:

a) Graduação em Arquitetura e/ou Arquitetura e Urbanismo;
b) Doutorado ou Mestrado em Arquitetura e Urbanismo;
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c) Experiência mínima comprovada de 12 anos na área de desenvolvimento de
projetos de arquitetura nas áreas pública e privada;
d) Experiência na elaboração e coordenação de projetos arquitetônicos de
equipamentos urbanos, estruturações urbanas, execução de Masterplans;
e) Experiência em captação de recursos para projetos através de editais ou
programas.

Oscritériosclassificatóriosqueserãoutilizadosparaaanálisecurricular.
CRITÉRIOSCLASSIFICATÓRIOS DEANÁLISECURRICULAR

PONTUAÇÂO
(máxima)

1pontoparacada4anosdeexperiênciaemcargodecoordenaçãoedesenvolviment
o de projetos de arquitetura na área pública e privada.
1pontoparacadaanodeexperiênciaemelaboraçãodeprojetos
arquitetônicos
nas áreas expressas nesse TR.
1
pontoparacada2anosdeexperiênciaemcargodechefiae/ou
coordenaçãodeequipesdeCTI.
ExperiênciaemelaboraçãodeprojetosdeCTIcomcaptaçãoderecursos(0,5ponto
paracadaprojetoaprovado)

3
2
1
2,5

Experiêncianaapresentaçãodetrabalhostécnicos/científicoscom
participaçãoemseminários,congressoseafins(0,5
pontoparacada
apresentação)

1,5

Total

10
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