CHAMADA FUNDECT/UEMS - n. 24/2021 – Mídia Ciência
Seleção Pública para Concessão de Bolsas para o Programa de Jornalismo Científico - MÍDIA
CIÊNCIA
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul
(FUNDECT) torna público a lista final das propostas enquadradas – FASE 1 e convocação para a realização
da entrevista – FASE 2 da referida Chamada, publicada no Diário Oficial n. 10.503 de 01 de setembro de 2021,
página 59 a 65.
1.

PROPOSTAS ENQUADRADAS:
Protocolo

Proponente

42239.643.25754.24092021

Diogo Rondon da
Rocha

42306.643.30140.05102021

Aline de Oliveira
Silva

42256.643.30034.05102021

Luciano Esquer
Morrone Junior

423105.643.29650.0510221

Bárbara de Menezes

Categoria de
bolsa

Título do Projeto

ACTT-A

Divulgação e Popularização da Produção
Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul

ACTT-A

Projeto Mídia Ciência – Estratégia de
relacionamento com a imprensa e autoridade da
equipe de pesquisa científica

ACTT-B

Medidas de divulgação e democratização da
pesquisa acadêmica no Mato Grosso do Sul

ACTT-A

APLICATIVO WECANCHANGE MS Plataforma
interativa de práticas sustentáveis

2. CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS COM PROPOSTAS ENQUADRADAS:
2.1 As entrevistas serão realizadas de forma remota pela plataforma Google Meet no dia 20 de outubro de
2021, quarta-feira.
2.2 cada entrevista será realizada individualmente, gravada e conforme as seguintes orientações:
a) Cada candidato receberá em seu e-mail cadastrado no SIGFUNDECT um convite contendo o link individual do
Google Meet com o agendamento da sala virtual, na qual será realizada a entrevista. Cabe ao candidato checar,
em seu e-mail cadastrado no SIGFUNDECT, o recebimento dessa mensagem.
b) Caso o candidato não compareça à plataforma on-line na data e horário indicados, não será estabelecida nova
data ou novo horário.
c) O candidato deve ativar a conexão do seu computador à sala virtual indicada 10 (dez) minutos antes do início
previsto para a entrevista, munido de documento original de identificação, que deverá estar em perfeitas
condições, de forma a permitir, com clareza, sua identificação.
d) Não será admitida a entrada na Sala Virtual do candidato que se apresentar após o horário estabelecido para
o seu início ou acompanhado de terceiros, alheios à CHAMADA FUNDECT/UEMS - n. 08/2021 - Mídia Ciência.
e) O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento acerca da realização da entrevista como justificativa
de sua ausência.
f) O não comparecimento à entrevista, por qualquer que seja o motivo, caracteriza a desistência do candidato e
resultará em sua sumária desta Chamada.
g) No momento da entrevista o candidato deverá acessar um único computador com webcam; não será permitido
espelhamento de tela e nem acesso pelo telefone móvel celular, tablet ou outro equipamento equivalente. Ao
acessar a sala virtual, o candidato deverá manter a webcam e o áudio abertos.
h) O candidato deverá tomar todas as providências para garantir a conexão de Internet para a realização da
entrevista.
i) Caso a FUNDECT enfrente problemas técnicos com a internet que inviabilizam a realização da entrevista, será
assegurado um novo agendamento ao candidato.
j) Haverá, no âmbito de cada categoria de bolsa, um conjunto de perguntas em comum, que será aplicado a
todos os candidatos da referida vaga, seguido de arguições que a banca julgar necessárias.

k) Para outras informações, o(a) candidato(a) deve entrar em contato com a Gerência de Bolsas, através do email: bolsas@fundect.ms.gov.br ou por telefone 67 3316-6715.
Campo Grande, 14 de outubro de 2021.

Márcio de Araújo Pereira
Diretor-Presidente

