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1. Apresentação 

1.1. O Coordenador Geral da Unidade Embrapii Centro de Inovação em Materiais (CIM-
Unifesp), Prof. Dr. Maurício Pinheiro de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo de seleção simplificada de bolsistas para a participação 
do Programa de Capacitação 4.0, no âmbito da Unidade Embrapii CIM-Unifesp de 
acordo com as disposições desta Chamada, divulgada no site da unidade, no link 
https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40. 

1.2. O presente edital tem por objeto selecionar candidatos(as) e criar um cadastro de 
reserva para a bolsa de capacitação em soft skills e participação em projetos 
financiados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - Embrapii. 
Os(As) candidatos(as) deverão solicitar o credenciamento no "Banco de Talentos 
da Unidade Embrapii CIM-Unifesp". O edital para inscrição no Banco de Talentos 
da Unidade Embrapii CIM-Unifesp está disponível no link 
https://cim.unifesp.br/oportunidades/banco-de-talentos 

1.3. O número de bolsas, bem como os critérios de deferimento de inscrição e de 
classificação dos candidatos estão descritos nos itens 4, 5 e 6 deste edital. 

 

2. Do programa Capacitação 4.0 

2.1. O Programa Capacitação 4.0 tem como objetivo a capacitação via práticas hands-
on de estudantes atuantes na Unidade Embrapii CIM-Unifesp, visando desenvolver 
competências socioemocionais e comportamentos (soft skills) para atuação no 
mercado de trabalho em pesquisa aplicada na indústria nas áreas de competência 
da Unidade e áreas afins. 

2.2. Este edital está de acordo com a orientação operacional de Programa Capacitação 
4.0 da Embrapii disponível no link 
https://embrapii.org.br/institucional/manuais/orientacao-operacional-01-2021-
programa-de-apoio-capacitacao-4-0/. De acordo com as diretrizes do Programa 
Capacitação 4.0, a seleção dos candidatos à bolsa será conduzida pela Unidade 
Credenciada EMBRAPII, por meio de processo de seleção pública.  

2.3. O programa tem início previsto para novembro de 2022. A implementação das 
bolsas ficará condicionada à contratação de projetos com empresas parceiras, 

https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40
https://cim.unifesp.br/oportunidades/banco-de-talentos
https://embrapii.org.br/institucional/manuais/orientacao-operacional-01-2021-programa-de-apoio-capacitacao-4-0/
https://embrapii.org.br/institucional/manuais/orientacao-operacional-01-2021-programa-de-apoio-capacitacao-4-0/


 

obedecendo a ordem de classificação dos(as) candidatos(as) selecionados(as) por 
este edital. 

3. Cronograma 
3.1. O(a) candidato(a) deverá realizar sua inscrição no período compreendido entre as 

00h01min do dia 13/10/2022 e as 23h59min do dia 23/10/2022. 
3.2. As inscrições para esta chamada acontecerão de 13/10/2022 até 23/10/2022, via 

formulário eletrônico disponível em: 
https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40/inscricao. 

3.3. A classificação dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será divulgada nos sites da 
Unidade e da Fapunifesp, nos links 
https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40 e 
https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=70, respectivamente, em até 10 (dez) 
dias úteis após o prazo de encerramento das inscrições. 

3.4. Os recursos referentes ao resultado do processo de seleção deste Edital deverão 
ser enviados para o endereço eletrônico fap@fapunifesp.edu.br, em até 01 (um) 
dia útil a partir da data de divulgação do resultado. No campo ASSUNTO da 
mensagem, o(a) candidato(a) deverá identificar: Recurso para processo seletivo – 
PROGRAMA EMBRAPII CAPACITAÇÃO 4.0 – Edital 81/2022. 

3.5. Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção, que decidirá pelo 
deferimento ou indeferimento dos mesmos. Não caberá recurso contra a decisão 
da Comissão. 

3.6. Não será aceita interposição de recursos por outros meios não especificados neste 
Edital. 
 

4. Das inscrições e deferimento 
Antes de efetuar a inscrição neste edital, o candidato deverá conhecer os requisitos, as 
instruções e as normas contidas neste edital, e se certificar de que preenche todos os 
requisitos exigidos para a sua inscrição, a saber: ser aluno(a) regularmente matriculado(a) 
em cursos de graduação ou pós-graduação da Unifesp; 

https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40/inscricao
https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40
https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=70
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4.1. Não possuir estágio ativo ou bolsa de agências de fomento. Aqueles(as) que já 
possuem algum tipo de bolsa ou remuneração nos projetos da Unidade na data de 
publicação deste edital também não serão elegíveis; 

4.2. Os(As) discentes matriculados(as) no último semestre do curso com intenção de 
se formar ao final do referido semestre não serão elegíveis; 
 

A inscrição ao presente edital se dará pelo preenchimento do Formulário Eletrônico de cadastro 
(disponível em https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40/inscricao), contendo as 
seguintes informações,  além de outras: 

Graduação: Comprovante de matrícula (intranet) e o histórico acadêmico (intranet) 
em curso e o link do currículo lattes;  
Pós-graduação: Comprovante de matrícula (intranet) e declaração formal assinada 
pelo orientador, informando a data prevista para concluir o mestrado ou doutorado 
e o link do currículo lattes;  
Link para vídeo de apresentação de no mínimo 1 minuto e no máximo 2 minutos 
em que o(a) candidato(a) deverá fazer uma apresentação pessoal, seguindo as 
orientações indicadas no Anexo 1. A coordenação de capacitação e RH não se 
responsabiliza por vídeos com problemas em sua reprodução. 
Da dedicação ao projeto: Disponibilidade de 20h semanais (graduação) e 30h 
semanais (pós-graduação), a fim de atuar nos projetos PD&I e nas atividades do 
Programa de Capacitação 4.0 do CIM-Unifesp. 

5. Das vagas para o cadastro de reserva e valores de bolsas 
5.1. Serão selecionados(as) 22 (vinte e dois) candidatos(as) para formação do cadastro 

de reserva de vagas, nas modalidades graduação, mestrado e doutorado; 
5.2. A classificação, por si só, não garante aos(às) candidatos(as) o direito às bolsas do 

Programa Embrapii Capacitação 4.0; 
5.3. As bolsas, se disponíveis, serão pagas por, no máximo, 8 (oito) meses. No entanto, 

existe a possibilidade de prorrogação do pagamento por, no máximo, até 12 (doze) 
meses - período de duração da capacitação do(a) aluno(a) bolsista do Programa 
Capacitação 4.0 (prorrogação de pagamento condicionada ao recredenciamento da 
Unidade Embrapii). 

5.4. As bolsas não serão renovadas; 

https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40/inscricao


 

5.5. O valor de cada bolsa, oferecido por este programa, seguirá os valores do Quadro 
1. 

Quadro 1 - Valores das bolsas. 

Função Código da Vaga Nível 
Vagas para o 
cadastro de 

reserva 
Valor (R$) 

Trainee/Inovação TR GRADUAÇÃO Graduação 12 650,00 

Trainee/Inovação TR MESTRADO Mestrado 06 2.150,00 

Trainee/Inovação TR DOUTORADO Doutorado 04 2.800,00 

 
6. Das condições para aceitação das inscrições 

6.1. Apenas serão aceitas as inscrições que obedecerem aos prazos e condições 
estipuladas neste Edital. Não será permitida a alteração e/ou a complementação 
da documentação após a submissão do pedido de inscrição, ainda que dentro do 
prazo, em nenhuma hipótese. 

6.2. É vedado o pagamento de bolsa prevista neste edital para candidato(a) 
selecionado(a) que tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até 
o terceiro grau com a equipe de coordenação do Programa objeto deste edital. 

6.3. É vedado o pagamento da bolsa prevista neste edital a candidato selecionado, de 
nacionalidade estrangeira, que não possua o visto de residência no Brasil 
(permanente ou temporária) ou que tenha o visto em questão com o prazo de 
validade vencido, por ser o mesmo de exigência obrigatória. 

7. Do processo de seleção e classificação dos candidatos 
7.1. A seleção será realizada em duas etapas, que consistirão em: 

Análise do perfil do(a) candidato(a) credenciado no Banco de Talentos e a aderência 
com a área de atuação da Unidade Embrapii CIM-Unifesp;  

Análise do conteúdo do vídeo de apresentação. 



 

Observação: será dada prioridade àqueles(as) que estiverem atuando como não 
bolsista em equipes de projetos já contratados pela Unidade Embrapii CIM-
Unifesp.  

7.2. Para realizar a classificação dos candidatos com inscrição deferida, de acordo com 
o item 4 deste edital, a Coordenação de Capacitação e RH da Unidade EMBRAPII 
CIM-Unifesp, responsável pelo processo, considerará os critérios indicados no 
quadro a seguir: 

 
Quadro 2 - Critérios para seleção e classificação do(a) candidato(a) 

Item Critérios Pontuação Máxima 

Banco de Talentos  Aderência do perfil cadastrado 5 

Vídeo de apresentação 

1. Motivação: "Por que eu 
quero fazer parte da 
Unidade Embrapii CIM-
Unifesp? 

2. Criatividade 
3. Postura 
4. Desenvoltura 
5. Capacidade de 

comunicação  

5 

TOTAL   10 

 
7.3. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de classificação, em 

ordem: 
O(A) candidato(a) que atua em grupo(s) de pesquisa e/ou está sob a orientação de 
docentes credenciados e atuantes como pesquisadores no CIM-Unifesp; 
O(A) candidato(a) com maior tempo de ingresso em um curso de graduação ou pós-
graduação da Unifesp com matrícula ativa; 
O candidato mais velho. 

7.4. A coordenação de capacitação e RH poderá solicitar ao candidato(a) 
esclarecimentos ou documentação complementar sempre que julgar necessário.  
 



 

8. A Comissão de Seleção  
8.1. A Comissão de Seleção será constituída pelos seguintes membros:  

Um representante da Unidade Embrapii-CIM-Unifesp 
Dois representantes da Coordenação de Capacitação e RH da Unidade Embrapii;  
Dois pesquisadores que estejam executando Projetos da Unidade EMBRAPII. 

 

9. Das atividades, das responsabilidades e compromissos  
9.1. Respeitar e cumprir todas as disposições deste Edital. 
9.2. Respeitar e cumprir todas as normas e disposições do Manual do Programa 

Capacitação 4.0 disponível no link https://embrapii.org.br/wp-
content/images/2021/04/Manual-EMBRAPII-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-
4.0.pdf 

9.3. Cumprir a carga horária presencial e/ou remota mínima de 20h semanais 
(graduação) e 30h semanais (pós-graduação), além das horas regulares de suas 
atividades de graduação ou pós-graduação.  

9.4. O não cumprimento da carga horária (presencial e/ou remota mínima) é motivo 
justificado para a rescisão contratual e desligamento do Programa. Estágios 
iniciados durante o Programa de Capacitação 4.0 também são motivos justificados 
para a rescisão contratual e desligamento. 

9.5. A bolsa poderá ser cancelada:  
9.5.1. A pedido do(a) orientador(a) do projeto por baixo desempenho nas 

atividades propostas;  
9.5.2. A pedido do(a) tutor(a) pela NÃO participação nas atividades de soft skills; 
9.5.3. A pedido do(a) bolsista.  

9.6. Os candidatos selecionados poderão ser alocados para realização de atividades de 
pesquisa, teóricas, laboratoriais ou de gestão em projetos e/ou em setores da 
Unidade CIM-Unifesp (Recursos Humanos, Prospecção e Inovação, Planejamento 
em Negócios, Planejamento Financeiro, Escritório de Gestão de Projetos, entre 
outros).  

9.7. As atividades presenciais serão realizadas nos Campi São José dos Campos e/ou 
Diadema, sendo que os custos com deslocamentos e alimentação serão de 
responsabilidade do(a) bolsista. 

https://embrapii.org.br/wp-content/images/2021/04/Manual-EMBRAPII-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-4.0.pdf
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2021/04/Manual-EMBRAPII-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-4.0.pdf
https://embrapii.org.br/wp-content/images/2021/04/Manual-EMBRAPII-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-4.0.pdf


 

9.8. Participar, presencialmente ou à distância, de reuniões e eventos quando 
requisitado pela coordenação de capacitação e RH e/ou coordenador de projeto 
PD&I. 

9.9. Prestar fidelidade e clareza nas informações solicitadas pela coordenação de 
capacitação e RH. 

9.10. Respeitar os acordos e termos de confidencialidade de suas atividades no âmbito 
do CIM-Unifesp. 

9.11. Fornecer, a qualquer tempo, à coordenação de capacitação e RH, informações 
relativas às atividades pertinentes ao desenvolvimento do Programa de 
Capacitação 4.0, dentre outras desenvolvidas no âmbito da Unidade Embrapii CIM-
Unifesp. 

9.12. Prezar pela moral, respeito, honestidade, transparência, responsabilidade e 
comprometimento no desempenho e na aplicabilidade das ações realizadas no 
âmbito do CIM-Unifesp. 

9.13. Relatar à coordenação de capacitação e RH do CIM-Unifesp qualquer desvio de 
conduta dos profissionais, docentes e demais discentes envolvidos nas atividades 
realizadas no âmbito do CIM-Unifesp. 

9.14. Garantir o bom andamento das atividades em que esteja inserido, colaborando 
para a execução das atividades, no tempo, custo e qualidade prevista no Plano de 
Capacitação em questão. 

9.15. Realizar as atividades para as quais têm autorização formal do tutor(a), 
coordenador de projeto PD&I e/ou coordenação do CIM-Unifesp.  

9.16. Fornecer, a qualquer tempo e sempre que solicitado, à coordenação de capacitação 
e RH do CIM-Unifesp, informações sobre sua seleção, treinamento e avaliação, 
bem como cópias dos documentos pessoais, tais como: RG, CPF, comprovante de 
endereço, comprovante de matrícula, histórico escolar e comprovante de conta 
bancária. 

9.17. Cumprir as exigências definidas pelas normas do CIM-Unifesp e como bolsista da 
Fundação de Apoio da Unifesp (FAPUnifesp). 

 
10. Divulgação dos resultados  

10.1 O resultado final será divulgado nos endereços a seguir, conforme Cronograma (item 
3): https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40/resultado-chamada-032022-
cadastro-de-reserva e https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=70,. 

https://capacitacaocim.unifesp.br/capacitacao40/resultado-chamada-032022-cadastro-de-reserva
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10.2 O(A) candidato(a) que não concordar com o resultado divulgado poderá interpor 
recurso via e-mail, conforme  prazo estabelecido no Cronograma (item 3.4);  

10.3 Na interposição do recurso, não será admitida a inclusão de nenhum documento; 
10.4 Não será admitido recurso fora do prazo previsto no Cronograma. 
 

11. Da concessão da bolsa 
11.1. O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá assinar Termo de Concessão de Bolsa em 

2 vias originais, que será disponibilizado pela FapUnifesp. 
11.2. Para assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, o(s) candidato(s) aprovado(s) 

deverá(ão) providenciar a documentação, as declarações e os formulários 
constantes do link https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=4859. 

11.3. É obrigatório que a conta do(a) bolsista seja conta corrente ou poupança, nominal 
do(a) beneficiário(a), ativa no Banco do Brasil. 

11.4. O(a) candidato(a) que não for correntista do Banco do Brasil poderá solicitar 
abertura junto a este, por meio de carta, fornecida pela FapUnifesp, mediante 
solicitação, e indicar os dados bancários para o recebimento dos pagamentos após 
sua seleção neste Edital. 
 

12. Da certificação 
12.1. Fará jus à certificação de participação no programa o(a) bolsista que participar 

ativamente do projeto no qual está envolvido(a), que desenvolver as suas 
atividades de pesquisa e as práticas hands-on previstas no seu Plano de 
Capacitação e que participar dos feedbacks com o(a) tutor(a), além de participar 
das avaliações conduzidas pela Unidade e/ou pela EMBRAPII. 

12.2. Os requisitos para certificação dos(as) bolsistas do Programa Capacitação 4.0 
seguem as disposições do Manual do Programa Capacitação 4.0. 

12.3. A certificação será emitida pela Unidade para os(as) bolsistas que atenderem a 
todos os seguintes requisitos: 

12.3.1. Requisito I: Permanecer pelo menos 12 meses com atividades no Programa 
Capacitação 4.0; 

12.3.2. Requisito II: Ter sido exercitados, acompanhados e avaliados em pelo 
menos três competências socioemocionais; 

https://www.fapunifesp.edu.br/?page_id=4859


 

12.3.3. Requisito III: Evoluir no mínimo dois níveis em 2/3 das avaliações das 
competências exercitadas, tendo como base a avaliação inicial do(a) 
bolsista naquela competência, ou atingirem o nível máximo; 

12.3.4. Requisito IV: Alcançar o nível 1 mínimo em todas as avaliações das 
competências exercitadas. 

12.4. O(A) bolsista que não cumprir os requisitos do item 8.3 não terá direito a 
certificação. 
 

13. Considerações finais 
13.1. A seleção como bolsista da Unidade Embrapii CIM-Unifesp implica a aceitação 

integral e irretratável das normas deste Edital. 
13.2. As informações prestadas, bem como as documentações apresentadas, serão de 

inteira responsabilidade do(a) solicitante. 
13.3. Todas as informações recebidas dos candidatos serão utilizadas apenas para fins 

de seleção para integrar o Programa de Capacitação 4.0 da Unidade Embrapii CIM-
Unifesp. 

13.4. A implementação das bolsas ficará condicionada à contratação de projetos com 
empresas parceiras obedecendo a ordem de classificação dos(as) candidatos(as) 
selecionados por este edital. 

13.5. A bolsa de pesquisa é destinada exclusivamente ao desenvolvimento de atividades 
de apoio ao Programa Embrapii Capacitação 4.0 e não implicará, sob hipótese 
alguma, em vínculo empregatício. 

13.6. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 
em parte, seja por decisão da UNIFESP ou da EMBRAPII, seja por motivo de 
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

13.7. Eventual suspeição ou impedimento do(s) membro(s) que compõe(m) a Comissão 
Avaliadora, deverá ser declarada pelo(s) mesmo(s), antes da realização do 
processo de análise e seleção dos(as) candidatos(as). 

13.8. A suspensão do credenciamento como bolsista apoiado pelo Programa 
Capacitação 4.0 da Unidade Embrapii CIM-Unifesp poderá ocorrer: 

13.8.1. Mediante solicitação, desde que não exista nenhuma pendência 
relacionada às atribuições e atividades executadas no âmbito do CIM-
Unifesp; 



 

13.8.2. Cancelamento do Programa de Bolsas pela Embrapii; 
13.8.3. Caso o bolsista não cumpra com as responsabilidades e atividades 

descritas neste edital; 
13.8.4. Caso o bolsista não atenda a solicitação da equipe de gestão do CIM-

Unifesp para regularizar pendências decorrentes de suas atividades. 
13.9. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Avaliadora, Coordenação de 

Capacitação e RH e Direção Geral do CIM-Unifesp. 
13.10. Este Edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 
São José dos Campos, 13 de outubro de 2022 
 
Mauricio Pinheiro de Oliveira 
Coordenador Geral da Unidade Embrapii Centro de Inovação em Materiais (CIM-Unifesp) 
 

ANEXO 1  
 

Orientações para gravação do vídeo de apresentação 
 
 

1. Grave seu vídeo utilizando um smartphone, na posição horizontal (celular deitado), ou uma 
câmera digital. Lembre-se que o vídeo deve ter, no máximo, 2 (dois) minutos; 
 
2. Antes de iniciar a gravação, crie um roteiro para o vídeo considerando os seguintes itens: breve 
apresentação, motivação para se candidatar ao Programa Capacitação 4.0 e fazer parte da 
Unidade Embrapii CIM-Unifesp, correlação com suas experiências profissionais/de estudo e soft 
skills que gostaria de aprimorar; 
 
3. Com esse roteiro em mãos, pratique o texto produzido antes de realizar a primeira gravação. 
Sugerimos que grave um vídeo-teste para conferir se a fala está espontânea. Após essa 
avaliação, grave o vídeo final; 
 



 

4. Lembre-se de que um dos critérios de classificação é a criatividade. Então, inove! Há vários 
programas que podem colaborar nesse processo de elaboração. Só não esqueça de que é 
fundamental que você apareça no vídeo!  
 
5. Procure gravar o seu vídeo num ambiente silencioso e com iluminação natural do dia;  
 
6. Atente-se à qualidade de imagem e de som. E, para finalizar, poste seu vídeo no Youtube como 
“não listado”, compartilhando o link na inscrição. 
 
 


