TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA
N° 21/2016

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Área de Concentração em Desenvolvimento Estrutural de CTI

Linha de Desenvolvimento de CTI
Desenvolvimento e inovações em processos e mecanismos de controle aplicados a gestão
pública, caracterizados em resultados específicos para a CTI no Estado da Bahia.

PROJETO
Inovações e melhorias incrementais de processos e mecanismos de controle em CTI aplicados a
gestão pública.

Salvador/Ba
MARÇO/ 2016
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I - DADOS GERAIS DO TERMO DE REFERÊNCIA

I.1. A SECTI
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI é um Órgão do Governo 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,
tecnologia e 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 Administrativo da Bahia – CAB,
Salvador, BA, CEP: 41.745-004 Tel. (071) 3118-5800
I.2. Título do Projeto
Inovações e melhorias incrementais de processos e mecanismos de controle em CTI
aplicados a gestão pública.

I.3 Áreas de domínio
Multidisciplinar
Administração Pública
Política e Planejamento governamental
Economia
Contabilidade
Finanças Públicas
Serviço Social
Administração de Recursos Humanos

I.4 Coordenador
Diretor Geral.
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II - DADOS GERAIS DO PROJETO
II.1 Objetivo:
Contribuir para o desenvolvimento de projetos estratégicos em Ciência, Tecnologia e Inovação,
através do desenvolvimento de novas técnicas de gestão e controle para eficientização da
administração pública, com inovação incremental em processos de gestão administrativa, de
pessoas e financeira.
II.2 Atividades Previstas
a) Mapeamento dos processos relacionados ao projeto, com a apresentação de diagnóstico
identificando os pontos críticos e proposições de melhorias.
b) Estudo para a reestruturação dos processos relacionados ao projeto.
c) Novo programa de padronização de procedimentos, instrumentos e formulários
relacionados ao projeto, em articulação com a Assessoria de Planejamento e Gestão.
d) Criação de uma ferramenta visando disponibilizar para a consulta os procedimentos e
formulários padronizados.
e) Otimização de controle financeiro ligado ao desenvolvimento de projetos de CTI.
f)

Inovações incrementais para o melhor controle da gestão da CTI.

g) Criarum novoprograma de valorização do servidor utilizando mecanismo de motivação
organizacional.
h) Outras atividades relacionadas com o Projeto.
II.3 Resultados Esperados
a)

Diagnóstico, com recomendações de melhorias necessárias ao aprimoramento das
atividades relacionadas a execução das áreas envolvidas no projeto.

b)

Reestruturação dos processos relacionados ao Projeto.

c)

Formalização e divulgação dos procedimentos, instrumentos e formulários padronizados.

d)

Inovação incremental aplicada nos processos mapeados e formalizados.

e)

Novos modelos de relatórios e planilhas de controle otimizadas e mais eficientes.

f)

Melhorias no fluxo dos processos relacionados ao projeto.

g)

Elaboração de novos procedimentos e formulários vinculados aos objetivos do projeto.

h)

Apresentação de propostas para incrementar a motivação organizacional, com foco na
valorização do servidor.
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II.4 Característica da bolsa, nível e dedicação.
A SECTI está selecionando, mediante este Termo de Referência 07 (sete) bolsistas:
Código da Bolsa TR 21/01
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 2 - Bolsista com titulação de Mestre ou que esteja cursando o
doutorado ou profissional com pelo menos 9 anos de experiência
em áreas afins com o domínio do projeto
Valor R$5.000,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais

Código da Bolsa TR 21/02
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 3 - Bolsista que esteja cursando Mestrado ou profissional com pelo
menos 6 anos de experiência em áreas afins com o domínio do
projeto
Valor R$3.500,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais
Código da Bolsa TR 21/03
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 3 - Bolsista que esteja cursando Mestrado ou profissional com pelo
menos 6 anos de experiência em áreas afins com o domínio do
projeto
Valor R$3.500,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais
Código da Bolsa TR 21/04
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 4 - Bolsista com titulação de Especialista ou profissional com pelo
menos 4 anos de experiência em áreas afins com o domínio do
projeto.
Valor R$3.000,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais
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Código da Bolsa TR 21/05
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 4 - Bolsista com titulação de Especialista ou profissional com pelo
menos 4 anos de experiência em áreas afins com o domínio do
projeto.
Valor R$3.000,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais
Código da Bolsa TR 21/06
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 4 - Bolsista com titulação de Especialista ou profissional com pelo
menos 4 anos de experiência em áreas afins com o domínio do
projeto.
Valor R$3.000,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais
Código da Bolsa TR 21/07
Categoria Desenvolvimento para Inovação Tecnológica
Nível 5 - Bolsista que esteja cursando a Especialização ou profissional
com pelo menos 2 anos de experiência em áreas afins com o
domínio do projeto.
Valor R$2.400,00 por mês
Dedicação 40 horas semanais

II.5 Duração e renovação
Conforme Chamada Pública da SECTI, a duração das bolsas será de até três anos, com
renovação anual.
II.6 Processo Seletivo
O processo seletivo simplificado consistirá de duas fases: 1ª. Fase - Análise curricular feita
com base nos critérios obrigatórios e classificatórios; 2ª. Fase – Avaliação técnica, de caráter
classificatório.
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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, “TR21/01” ou “TR21/02” ou
“TR21/03” ou "TR21/04" ou "TR21/05" ou "TR21/06" ou "TR21/07".

2ª fase: os candidatos selecionados na 1ª fase deverão ser convocados para uma avaliação
técnica.

Os bolsistas deverão atender aos seguintes critérios obrigatórios:

a. Bolsa TR21/01
1. Mestrado em Administração ou economia ou áreas correlatas ou experiência mínima
de 9 anos de trabalho em cargo de liderança ou gestão de projetos.
2. Especialização com ênfase na área de Administraçãoou Economiaou áreas correlatas.
3. Experiência mínima de 5 anos na área pública de qualquer esfera.

Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular, são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
2 pontos para cada 4 anos de experiência no controle financeiro
de projetos de CTI.
2 pontos para cada 4 anos de experiência na área de gestão de
projetos.
1 ponto para cada 4 anos de experiência profissional em área
pública.
Total

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4
2
10

b. Bolsa TR 21/02
1. Estar cursando Mestrado em Administração ou áreas correlatas ou experiência mínima
de 6 anos em trabalhos na área gestão administrativa ou financeira.
2. Graduação Superior em Economia ou áreas correlatas.
3. Experiência de gestão na área pública de qualquer esfera.
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Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
2 pontos para cada 4 anos de experiência na área de gestão
administrativa ou financeiraou áreas correlatas.
1 ponto para cada ano de experiência em análise financeira de
projetosde CTI.
1 ponto para cada 4 anos de experiência profissional em área
pública.
Total

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4
2
10

c. Bolsa TR 21/03
1. Estar cursando Mestrado em Administração ou áreas correlatas ou experiência mínima
de 6 anos em trabalhos na área gestão administrativa ou financeira.
2. Graduação Superior Completa.
3. Experiência em gestão de projetos/programas.
4. Experiência em planejamento estratégico.
Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
2 pontos para cada 4 anos de experiência na área administrativa
ou financeira ou áreas correlatas.
2 pontos para cada 4 anos de experiência em gestão de
projetos/programas.
1 ponto para cada 2anos de experiência em planejamento
estratégico.
Total

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4
2
10

d. Bolsa TR 21/04
1. Especialista em Administração ou áreas correlatas ou experiência mínima de 4 anos
em trabalhos na área de gestão administrativa ou financeira.
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2. Graduação Superior Completa em Administração ou áreas correlatas
3. Experiência em análise organizacional.
Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
2 pontos para cada ano de experiência na área administrativa ou
financeira ou áreas correlatas.
1 ponto para cada ano de experiência profissional em área pública
de qualquer esfera.
1 ponto para cada 2 anos de experiência em análise
organizacional.
Total

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4
2
10

e. Bolsa TR 21/05
1. Especialista em Administração ou áreas correlatas ou experiência mínima de 4 anos em
trabalhos na área de gestão administrativa.
2. Graduação Superior Completa.
3. Experiência profissional em área pública de qualquer esfera.
Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
1 ponto para cada ano de experiência na área de gestão de
administrativa ou financeira.
2 pontos para cada ano de experiência profissional em área
pública de qualquer esfera.

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4

1 ponto para cada 2 anos de experiência em análise de processos.

2

Total

10

f. Bolsa TR 21/06
1. Especialista em Administração ou áreas correlatas ou experiência mínima de 4 anos em
trabalhos na área de gestão administrativa ou financeira.
2. Graduação Superior Completa
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3. Experiência profissional em área pública de qualquer esfera.

Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
1 ponto para cada ano de experiência na área de gestão de
administrativa ou financeira.
2 pontos para cada ano de experiência profissional em área
pública de qualquer esfera.

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4

1 ponto para cada 2 anos de experiência em análise de processos.

2

Total

10

g. Bolsa TR 21/07
1. Cursando especialização em gestão de pessoas ou experiência mínima de 2 anos em
áreas afins com o domínio do projeto.
2. Graduação Superior Completa.
Os critérios classificatórios que serão utilizados para a análise curricular são os
seguintes:
CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR
1 ponto para cada seis meses de experiência na área de gestão
de pessoas.
1 ponto para cada seis meses de experiência em gestão de
projetos/programas sociais.
1 ponto para cada 1 ano de experiência em área pública de
qualquer esfera.
Total

PONTUAÇÃO
(máxima)
4
4
2
10

Os candidatos classificados para 2ª fase, passarão por uma avaliação técnica, prova dissertativa,
com base nos seguintes critérios:
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PONTUAÇÃO
(máxima)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
Apresenta domínio sobre técnicas e procedimentos necessários
para o desenvolvimento das atividades previstas.

10

Total

10

Escala para a pontuação dos critérios de avaliação técnica:
• 0 a 2 - não atende
• 2 a 4 - atende parcialmente
• 4 a 6 - atende
• 6 a 8- atende com destaque
• 8 a 10- atende plenamente

10

