
 

 

Chamada Especial Fundect/UFMS 23/2022 
Atração de Recém-doutores para Mato Grosso do Sul 

 
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Apoio para o 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), 
torna pública a presente Chamada e convida os pesquisadores indicados pela Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme Acordo de Cooperação 90-2021/UFMS, 
celebrado entre a Fundect e a UFMS, a submeter propostas visando obter apoio financeiro para 
projetos de PD&I que fortaleçam e consolidem a pesquisa científica e tecnológica, 
empreendedorismo e inovação na UFMS nas áreas estratégicas e prioritárias do Estado, em 
conformidade com a Resolução Semagro/MS n° 743, de 28 de maio de 2021, c/c Decreto 
Estadual nº 11.261/2003, c/c Resolução Conjunta Seges/Serc nº 003/2003, c/c Resolução Sefaz 
nº 2.052/2007, c/c Resolução Sefaz n° 2.093/2007, c/c Decreto Estadual n° 15.116/2018, c/c 
Lei Federal n° 14.133/2021, c/c Lei Federal n° 10.973/2004, c/c Lei Federal n° 13.243/2016, 
c/c Processo 71/038131/2021 e as disposições contidas nesta chamada. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Considerando que a atração e fixação de novos talentos para o Estado de Mato Grosso do 
Sul são ações estratégicas do ponto de vista de absorção de recursos humanos qualificados, 
uma vez que: fortalecem a política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado; auxiliam na 
consolidação dos cursos de Graduação e dos Programas de Pós-Graduação do Estado; fortalecem 
e ampliam os grupos e redes de pesquisa e inovação, como motores de desenvolvimento para 
Mato Grosso do Sul; fortalecem os indicadores de competitividade em inovação do Estado; e 
promovem projetos de internacionalização institucionais. 
 
1.2 A Fundect e a UFMS celebraram o Acordo de Cooperação 90-2021/UFMS, cujo extrato foi 
publicado na pág. 134 do Diário Oficial da União 235, de 15/12/2021, e cujo objeto é a conjunção 
de esforços para a execução do Programa de Atração de Pesquisadores Recém-Doutores para o 
Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da contratação de pesquisadores visitantes recém-
doutores, nacionais ou estrangeiros, no ano de 2022, a fim de fortalecer e consolidar a pesquisa 
científica e tecnológica, empreendedorismo e inovação na UFMS nas áreas estratégicas e 
prioritárias do Estado, conforme Plano de Trabalho, parte integrante do referido instrumento. 
 
1.3 Trata-se assim de uma ação integrativa em que a pesquisa científica, tecnológica e de 
inovação permite o fortalecimento da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. 
 
2 OBJETIVO 
 
2.1 Esta chamada tem como objetivo a concessão de apoio financeiro, mediante avaliação, a 
projetos de PD&I, a serem coordenados por docentes da UFMS e por ela indicados, que serão os 
supervisores dos recém-doutores contratados pela UFMS, conforme Item 4.1 do Acordo de 
Cooperação celebrado entre a Fundect e UFMS e o Edital 80/2022-PROPP/PROGEP/UFMS, por 
meio do qual a UFMS homologou o resultado final do Edital 135/2021-PROPP/PROGEP/UFMS. 
 
3 CRONOGRAMA 
3.1 A presente Chamada segue o cronograma de etapas abaixo: 

Lançamento da Chamada* 28/06/2022 

Cadastramento das propostas na plataforma Sigfundect De 29/06/2022 a 22/07/2022 

Divulgação e homologação do resultado das propostas enquadradas* A partir de 29/07/2022 

Entrega de documentos e assinatura de Termo de Outorga A partir de 05/08/2022 



 

 

*Publicação no Portal da Fundect e no Diário Oficial do Estado. 
 
 
 
4 RECURSOS FINANCEIROS 
  
4.1 O total de recursos destinado a esta Chamada é de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta 
mil reais), via Fonte 0100000000; Funcional Programática 10.71207.19.573.2068.4468.0002  - 
DCR/UFMS 23/2022  - 33902001 - fonte 0100000000. 
 
4.2 O apoio a cada projeto aprovado será de no máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
despesas de custeio, e será feito diretamente a cada coordenador, por meio de termo de outorga, 
mediante disponibilidade orçamentária e financeira da Fundect. 
 
4.3 O prazo de execução dos projetos será de até 24 (vinte e quatro meses), a contar da data 
da assinatura do Termo de Outorga, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses mediante 
justificativa e motivada pelo outorgado; e com vista à continuidade e/ou conclusão do projeto 
ou atividade objeto. O pedido de prorrogação deverá ser submetido à Fundect, que após análise 
da justificativa, se pronunciará por meio de sua Diretoria Executiva. 
 
5 ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS 
 
5.1 Os recursos desta Chamada deverão ser destinados estritamente ao financiamento de itens 
de custeio para a execução do projeto. 
 
5.2 Itens Financiáveis: 
a) Materiais de consumo nacionais ou importados. 
b) Passagens nacionais ou internacionais para pesquisadores da equipe de execução, para 
realizar atividades relacionadas ao projeto ou apresentar trabalhos aceitos em congressos, 
seminários ou em outros eventos científicos nacionais ou internacionais. 
c) Diárias nacionais ou internacionais para os pesquisadores da equipe de trabalho, de acordo 
com a Tabela de Diárias da Fundect.  
d) Serviços de Terceiros:  
d.1) Pessoa física: pagamento para pessoa física em serviço de caráter eventual e temporário. 
Qualquer pagamento à pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de 
forma a não estabelecer vínculo empregatício de qualquer natureza com a Fundect. Assim, a 
mão de obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a 
Fundect e não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva 
responsabilidade do coordenador/outorgado. 
d.2) Pessoa jurídica:  
d.2.1) hospedagem nacional para pesquisadores da equipe de execução, para realizar atividades 
relacionadas ao projeto ou apresentar trabalhos aceitos em congressos, seminários ou em outros 
eventos científicos nacionais. A hospedagem deverá incluir despesas de estadia e de 
alimentação, substituindo as diárias. Não poderão ser pagas diárias e hospedagem para o 
mesmo pesquisador em um mesmo período do evento; 
d.2.2) despesas para solicitação de patentes, serviços de tradução/editoração/publicação de 
artigos científicos, de materiais e outros serviços essenciais de consultoria técnica, devidamente 
justificadas; e 
d.2.3) quando aplicável, a proposta poderá incluir as despesas acessórias decorrentes da 
importação de material de consumo. 
 
5.3 Itens Não Financiáveis: 
a) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes; 
b) Construção e/ou adaptação de estruturas físicas em geral; 
c) Aquisição de veículos; 
d) Pagamento de serviços para a instalação e/ou manutenção de equipamentos; 
e) Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou 
quaisquer outras vantagens para servidor da administração pública, ou empregado de empresa 



 

 

pública ou privada, ou de sociedade de economia mista, conforme determina a Lei vigente, bem 
como as normas da Fundect; 
f) Despesas de rotina, tais como: contas de luz, água, telefone, correios, reprografia, 
manutenção de equipamentos e infraestrutura física e administrativa, entendidas como despesas 
de contrapartida obrigatória das instituições participantes e das colaboradoras; 
g) Despesas com coffee-break e promoção de eventos técnico-científicos; 
h) Aquisição de livros e materiais bibliográficos; 
i) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária; e 
j) Manutenção de equipamentos. 
 
5.4 A Fundect não assume quaisquer compromissos de suplementação de recursos visando fazer 
frente a despesas adicionais, decorrentes de quaisquer fatores externos a seu controle, como 
por exemplo, pagamentos de taxas, impostos, inflação e flutuação cambial. 

6 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
  
6.1 Quanto ao Coordenador/proponente: 
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 
b) Residir no Estado de Mato Grosso do Sul; 
c) Possuir título de doutor; 
d) Possuir currículo na Plataforma Lattes do CNPq; 
e) Ser servidor efetivo da UFMS e por ela indicado, conforme Item 4.1 do Acordo de Cooperação  
celebrado entre a Fundect e UFMS; e 
f) Não possuir qualquer pendência administrativa com a Fundect no momento de análise da 
solicitação da proposta. 
 
6.2 Quanto à Proposta: 
a) Caracterizar-se, claramente, como uma de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, com 
potencialidade para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e o objetivo descrito 
no Item 2.1 da Chamada; 
b) Estar vinculada a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(https://odsbrasil.gov.br/) - este item poderá ser atendido diretamente no SIGFUNDECT, 
quando da submissão eletrônica; 
c) Estar vinculada a uma das Diretrizes com resultados indiretos à sociedade, descritas no Mapa 
Estratégico do Estado de Mato Grosso do Sul, parte integrante do Plano Plurianual 2020-2023 
(www.segov.ms.gov.br/apresentacao-do-ppa-2020-2023/) - este item poderá ser atendido 
diretamente no SIGFUNDECT, quando da submissão eletrônica; 
d) Possuir na equipe de execução do projeto o pesquisador visitante contratado, como 
pesquisador; e 
e) Outros profissionais poderão integrar a equipe na qualidade de colaboradores. 

7 APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA 

7.1 O coordenador/proponente deverá enviar apenas uma proposta, exclusivamente pelo 
SigFundect, seguindo os passos: 
a) ler atentamente esta Chamada para conhecimento de suas normas reguladoras; 
b) acessar o endereço https://sigfundect.ledes.net e logar no sistema com o CPF e senha 
cadastrados inicialmente; 
c) clicar em Editais Abertos e escolher a Chamada Especial Fundect 23/2022; 
d) clicar no botão “+” para criar uma proposta de projeto; 
e) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, anexando todos os documentos obrigatórios; 
e 
f) clicar em Enviar Proposta para Julgamento. Se houver erros, corrigi-los. Caso não haja erros, 
verificar se recebeu e-mail de inscrição realizada e se na sua área do SigFundect aparece a sua 
inscrição em “Minhas Propostas Submetidas”. Caso não receba e-mail de confirmação de envio 
de inscrição, contate a Gerência de Projetos da FUNDECT. O proponente terá total 
responsabilidade sobre as informações cadastrais fornecidas. 
 



 

 

7.2 A proposta poderá ser cadastrada até às 23 horas e 59 minutos, horário de Mato Grosso do 
Sul, da data limite de cadastramento determinado pelo cronograma. O proponente receberá 
protocolo no e-mail cadastrado na  área restrita do SigFundect  imediatamente após o envio da 
proposta. 
  
7.3 Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, nem após o prazo final 
definido no cronograma. 
  
7.4 A Fundect não se responsabiliza pela inscrição de proposta não recebida por motivos de 
ordem técnica de computadores, falhas e/ou congestionamento de linhas de comunicações, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Assim, a Fundect recomenda 
que os proponentes não deixem para fazer o envio no último dia previsto no cronograma. 
 
7.5 Documentação digitalizada (no formato PDF) a ser obrigatoriamente anexada à proposta 
enviada via SIGFUNDECT: 
a) Projeto de Pesquisa aprovado no âmbito do Edital 135/2021-PROPP/PROGEP/UFMS. 
 
8 ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS 
 
8.1 A análise de enquadramento da proposta submetida consiste na análise que será realizada 
pela equipe técnica da Diretoria Científica da Fundect, acerca das exigências estabelecidas nesta 
Chamada; e conforme estabelecido no Acordo firmado entre a Fundect e UFMS. 
 
8.2 O parecer das propostas não enquadradas estará disponível na área restrita do coordenador 
no SIGFUNDECT, e conterá o motivo do não enquadramento da proposta. 

8.3 Somente as propostas enquadradas nesta fase, estarão aptas a serem contratadas. 

9 HOMOLOGAÇÃO PELA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDECT 
 
9.1 Após apreciação da Diretoria Científica da Fundect, a Diretoria Executiva da Fundect dará o 
parecer final sobre as propostas avaliadas. 
 
9.2 Os projetos enquadrados serão homologados pela Diretoria Executiva da Fundect, 
divulgados no portal da Fundect e publicados no Diário Oficial do Estado. 
 
10 FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA 
 
10.1 O repasse de recursos no âmbito desta chamada se dará somente após a assinatura de 
Termo de Outorga, a ser firmado entre o Outorgado, a Fundect (Outorgante) e o dirigente 
máximo da instituição executora. 
 
10.2 Documentos a serem entregues pelo coordenador da proposta para a assinatura do Termo 
de Outorga: 
a) Cópia de Documento oficial de identificação com foto; 
b) Cópia do CPF; 
c) Cópia do Diploma de Doutorado, frente-e-verso; 
d) Comprovante de residência atualizado (máximo de três meses) em nome do proponente ou 
Declaração de Residência, conforme modelo disponível no site da Fundect 
(https://www.fundect.ms.gov.br/formularios-e-downloads/); 
e) Projeto original aprovado pela Fundect, gerado em formato PDF no SIGFUNDECT, 
devidamente assinado e datado pelo coordenador; 
f) Declaração de Anuência original, conforme modelo a ser disponibilizado pela Fundect,  com 
assinatura do representante legal da UFMS, que comprove o vínculo do coordenador com a 
instituição, e que afirme que o recém-doutor, cuja supervisão será realizadas pelo coordenador 
da proposta, foi de fato contratado e tomou posse; 
g) Certidões de regularidade com as Fazendas Públicas e com a Justiça do Trabalho, dentro do 
prazo de validade e em nome do coordenador; 



 

 

h) Certidões de regularidade com as Fazendas Públicas e com a Justiça do Trabalho, dentro do 
prazo de validade e em nome da UFMS;  
i) Comprovante de submissão/parecer de comitê de ética em pesquisa credenciado, para propostas que 
envolvam pesquisa clínica, epidemiológica ou experimental com seres humanos e/ou animais; e 
j) quaisquer outros documentos a serem solicitados pela Fundect para a contratação das 
propostas. 
 
10.3 Os documentos listados nos itens 10.2a a 10.2d deverão também estar atualizados na área 
de documentos pessoais da Plataforma SIGFUNDECT. 
 
10.4 As certidões positivas com efeitos de negativas serão aceitas pela Fundect, desde que 
dentro do prazo de validade. 
 
10.5 As pendências supracitadas deverão ser regularizadas no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos após a divulgação do resultado final. 
 
10.6 O não cumprimento dos prazos para entrega dos documentos acima implicará no 
cancelamento da contratação do projeto. 

11 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 

11.1 A execução dos projetos será acompanhada por meio de relatórios técnicos finais de 
atividades, preenchidos eletronicamente no SIGFUNDECT, devendo ser entregues à Fundect 
devidamente assinados, conforme o Termo de Outorga. 

11.2 A não apresentação das documentações no prazo estipulado significará quebra do Termo 
de Outorga. 
 
11.3 Durante a execução do projeto, o coordenador proponente deverá cumprir todas as 
obrigações a ele impostas, descritas no Termo de Outorga a ser firmado, em especial as que 
dizem respeito à entrega de relatórios técnicos e financeiros, parciais ou final, bem como a 
outros instrumentos relacionados ao acompanhamento da execução do projeto, como a entrega 
de relatórios extras, realização de visitas, reuniões ou seminários de apresentação, ou a 
quaisquer outros que a Fundect julgar necessários. O não cumprimento dessas e outras 
exigências poderá ensejar a suspensão ou cancelamento do apoio. 
 
12 PUBLICAÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS NO PROJETO 
 
12.1 Toda publicação e/ou divulgação dos resultados da execução do projeto deverão citar, 
OBRIGATORIAMENTE, o apoio da Fundect. Os comprovantes de publicação deverão ser 
entregues juntamente com os demais documentos em meio físico na Prestação de Contas Final 
do Projeto na sede da Fundect, além de anexados digitalmente ao Relatório Técnico Final no 
SIGFUNDECT. 
  
12.2 Caso os resultados do projeto, ou mesmo o relatório técnico, venham a ter valor comercial 
ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método, envolvendo o estabelecimento 
de uma patente, a troca de informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de 
acordo com o Termo de Outorga assinado, bem como no estabelecido no Decreto Estadual Nº 
15.116, de 13 de dezembro de 2018; e no Decreto Federal Nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. 

13 REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA 

13.1 A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, 
seja por decisão unilateral da Fundect, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem 
que implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

14 PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS 



 

 

14.1 Cabe ao coordenador adotar todas as providências que envolvam permissões e 
autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do projeto.  

14.2 Todos os documentos de permissões e autorizações deverão ser mantidos sob a guarda do 
coordenador, para que sejam apresentados, caso solicitado. 
 
15 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do coordenador, reservando-se 
à Fundect o direito de excluí-lo em qualquer fase da Chamada ou de sua execução caso seja 
constatado, em qualquer tempo, que as informações são inverídicas, apresentadas com dados 
parciais, incorretos ou inconsistentes, ou ainda fora dos prazos determinados. 
 
15.2 Ao final da vigência o coordenador deverá apresentar a prestação de contas financeira e o 
relatório técnico, em conformidade com o estabelecido no Termo de Outorga e demais normas 
da Fundect. 
 
15.3 A Fundect reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas técnicas 
e/ou solicitar informações adicionais, tendo em vista alimentar o processo de avaliação e de 
acompanhamento que lhe compete. 
 
15.4 As informações geradas com a execução das propostas selecionadas, tornadas disponíveis 
na base de dados da Fundect, serão de domínio público. 
 
15.5 A presente Chamada Especial regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, 
pelas disposições da  Lei Federal n° 13.243/2016 e, no que couber, pelas normas internas da 
Fundect. 
 
15.6 O não encaminhamento da documentação requerida no prazo definido após a divulgação 
dos resultados desobriga a Fundect da concessão do recurso. 
 
15.7 Não serão aceitas documentações incompletas. 
 
15.8 Toda a comunicação entre Fundect, coordenador e pesquisadores da equipe de execução 
do projeto será por meio da Ferramenta de Correio Eletrônico do SIGFUNDECT, utilizando as 
informações existentes no cadastro do pesquisador. 
 
15.9 É vedada a concessão de recurso financeiro ao proponente que estiver em débito, de 
qualquer natureza, com a FUNDECT. 

15.10 A Diretoria-Executiva da Fundect reserva-se o direito de arbitrar sobre os casos omissos 
e as situações não previstas na presente Chamada Especial. 
 
15.11 Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo desta Chamada Especial e 
sobre o preenchimento do Formulário de Propostas online no SIGFUNDECT podem ser obtidos 
junto à Gerência de Projetos da pelo e-mail projetos@fundect.ms.gov.br ou pela ferramenta de 
Correio do SIGFUNDECT.  
 
Campo Grande (MS), 28 de junho de 2022. 
 

Márcio de Araújo Pereira 
Diretor-Presidente da FUNDECT 


