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Chamada FUNDECT nº 05/2017 - FUNDEMS 

Seleção Pública de Projetos de Pesquisa e Inovação para Desenvolvimento 

das Culturas do Milho e Soja – Ano Agrícola 2017/2018 no Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do 

Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT), vinculada à Secretaria de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento econômico, Produção e Agricultura Familiar 

(SEMAGRO), em parceria com o Fundo Para o Desenvolvimento das Culturas 

de Milho e Soja (FUNDEMS), torna pública o presente Edital e convida os 

PESQUISADORES DOUTORES vinculados às Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICTs), Fundações e Universidades sediadas no Estado de Mato 

Grosso do Sul a apresentarem projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação da soja ou milho em Mato Grosso do Sul no ano agrícola 2017/2018, 

em conformidade com as disposições deste Edital de Seleção, do Decreto 

Estadual n° 11.261/2003, da Resolução Conjunta Seges/Serc n° 003/2003, 

da Resolução Sefaz n° 2.093/2007, da Lei Federal n° 10.973/2004, e suas 

alterações posteriores, e Lei Federal n° 8.666/1993, naquilo que couber. 

 

 LINHAS DE PESQUISA 

1.1 Linha temática A: validação regional de materiais genéticos e tecnologias 

de produção de milho e soja;  

1.2 Linha temática B: 

(1) uso de dejetos de suínos na cultura da soja e milho;  

(2) manejo da fertilidade em solos arenosos e adubação de soja e milho;  

(3) consórcio de soja com capins; e  

(4) monitoramento de parâmetros climáticos para o aperfeiçoamento do 

manejo de doenças da soja. 

 

2. OBJETIVOS 

O presente Edital tem por objetivo selecionar e apoiar projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação da soja e milho em Mato Grosso do Sul, no ano 

agrícola 2017/2018. 

 

3. CRONOGRAMA 

Etapa Data 

Período de cadastramento da proposta e 

documentos no SIGFUNDECT 

23/08/2017 a 

23/09/2017 

Divulgação e homologação das propostas 

enquadradas no SIGFUNDEC, no portal da 

FUNDECT e no Diário Oficial do Estado. 

Até 06/10/2017 

Período de recurso das propostas 06/10/2017 a 
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16/10/2017 

Divulgação do resultado dos recursos e lista 

final de enquadramento no SIGFUNDECT, no 

portal da FUNDECT e no Diário Oficial do 

Estado. 

Até 20/10/2017 

Divulgação do resultado das propostas 

aprovadas na avaliação de mérito e relevância 

no SIGFUNDECT, no portal da FUNDECT e 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

Até 20/11/2017 

Período de recurso quanto aos resultados das 

propostas aprovadas. 

20/11/2017 a 

24/11/2017 

Divulgação do resultado dos recursos e lista 

final das propostas aprovadas no SIGFUNDECT, 

no portal da FUNDECT e publicação no Diário 

Oficial do Estado. 

A partir de 30/11/2017 

3.1 Havendo justificadas razões, as partes contratantes poderão alterar o 

cronograma previsto, oportunidade em que será dada ampla e prévia 

publicidade da mudança por meio de publicações no Diário Oficial do Estado e 

divulgação no portal da FUNDECT. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS  

4.1. O presente edital de seleção tem valor global de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) (Deliberação CG-FUNDECT N°056/2017), provenientes do 

FUNDEMS, termo de Cooperação Mútua Técnico-Científica n° 09/2012, que 

correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Fonte: 246 

ND: 335041- CONVÊNIOS 

4.2. Os recursos serão desembolsados em até 2 (duas parcelas), de acordo 

com disponibilidade orçamentária e financeira da FUNDECT, sendo 

distribuídos para despesas de custeio e capital, ficando as despesas com 

capital restritas a no máximo 40% (quarenta por cento) do valor total aportado 

ao projeto.  

4.3. O valor destinado a cada linha temática será distribuído de acordo com o 

quadro abaixo: 

LINHA TEMÁTICA 
VALOR POR 

FAIXA 

VALOR MÁXIMO DE 

CADA PROJETO 

A 

Validação Regional de materiais 

genéticos e tecnologias de 

produção de milho e soja 

R$ 2.200.000,00 - 

B 
(1) uso de dejetos de suínos na 
cultura da soja e milho; 
(2) manejo da fertilidade em 

R$ 800.000,00 R$ 200.000,00 
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solos arenosos e adubação de 
soja e milho; 
(3) consórcio de soja com 
capins; e 
(4) monitoramento de 
parâmetros climáticos para o 
aperfeiçoamento do manejo de 
doenças da soja. 
 

 

5. NÚMERO DE PROPOSTAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

5.1. Serão aprovados projetos de acordo com a classificação de mérito técnico-

científico. 

5.2. A formalização dos instrumentos jurídicos das propostas não excederá o 

limite do valor global estabelecido no item 4.1. 

5.3. O projeto deverá ser executado em um período de até 24 (vinte e quatro 

meses), podendo ser prorrogado por mais 12 meses, desde que haja interesse 

dos partícipes, devendo ser solicitado em até 60 (sessenta) dias antes do 

término do prazo de execução, e encaminhada à justificativa do outorgado com 

a anuência da interveniente à FUNDECT, e com vista à conclusão do 

programa, projeto ou atividade, acompanhada dos documentos previstos no 

termo de outorga, independentemente da documentação exigida na prestação 

de contas parcial.  

 

6. REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

Os requisitos abaixo são obrigatórios e seu atendimento é considerado 

imprescindível à elegibilidade da proposta. 

6.1. Quanto à Instituição Interveniente: 

a) Ter sede no Estado de Mato Grosso do Sul;  

b) Ser do tipo: 

b.1) Instituição de ensino superior, pública ou privada; 

b.2) Instituição e centro de pesquisa e desenvolvimento, público ou 

privado; 

b.3) Empresas públicas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

que executem atividades de pesquisa em Ciência, Tecnologia ou 

Inovação;  

c) Comprometer-se a oferecer condições adequadas de espaço, infraestrutura, 

tempo de dedicação à pesquisa e apoio técnico e administrativo para 

execução e gestão do projeto; 

d) Em caso de falta ou impedimento do coordenador/outorgado, caberá à 

instituição executora notificar imediatamente a FUNDECT. 

 

6.2. Quanto ao Coordenador/Outorgado: 

http://www.fundect.ms.gov.br/
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O coordenador/outorgado será o responsável pela apresentação da proposta, 

atendendo, obrigatoriamente, aos itens abaixo: 

a) Ser o proponente da proposta; 

b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

c) Residir no Estado de Mato Grosso do Sul; 

d) Ter vínculo empregatício (celetista ou estatutário) com a instituição de 

ensino superior e/ou de pesquisa sediadas no Estado de Mato Grosso do Sul, 

a ser a interveniente do termo de outorga; 

e) Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes (CNPq); 

f) Possuir título de doutor; 

g) Não ter qualquer pendência administrativa e/ou financeira com a FUNDECT 

no momento da formalização do termo de outorga; 

h) Não ter qualquer restrição com as Fazendas Públicas e com a Justiça do 

Trabalho no momento da formalizar o Termo de Outorga;  

i) Não ser professor pesquisador substituto, visitante ou DCR 

(Desenvolvimento Científico Regional);  

j) Não ser coordenador de 03 (três) ou mais projetos de pesquisa 

aprovados da FUNDECT, em fase de contratação ou em andamento, no 

momento da submissão e/ou formalização do termo de outorga referente 

a esta Seleção. 

 

6.3. Quanto à Proposta: 

a) Caracterizar, claramente, como uma pesquisa científica, tecnológica ou de 

inovação, com potencialidade para o desenvolvimento do Estado de Mato 

Grosso do Sul; 

b) Estar vinculada à instituição executora que ofereça as condições de 

infraestrutura necessárias para seu desenvolvimento. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA ENVIO NO SIGFUNDECT 

7.1. O coordenador proponente e os membros da equipe de execução do 

projeto de pesquisa deverão ter cadastro atualizado no SIGFUNDECT (Sistema 

de Informação e Gestão de Projetos da FUNDECT - 

http://sigfundect.ledes.net). 

7.2. O coordenador proponente e os membros da equipe de execução do 

projeto de pesquisa deverão ter currículo na Plataforma Lattes/CNPq 

(http://www.cnpq.br). 

7.3. Preenchimento, obrigatório, do Formulário Eletrônico pelo coordenador da 

proposta no SIGFUNDECT, anexando os seguintes documentos: 

7.3.1. Projeto de Pesquisa com até 20 páginas (incluindo a CAPA), 

seguindo rigorosamente o roteiro abaixo (Anexo 01): 

1. Título do Projeto (não identificar coordenador); 

2. Descrição e breve histórico do Grupo de Pesquisa; 

3. Antecedentes e Justificativa do problema a ser abordado; 

4. Objetivos Gerais e Específicos; 

http://www.fundect.ms.gov.br/
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5. Inovação e/ou originalidade destacada no projeto; 

6. Revisão da Literatura; 

7. Metodologia; 

8. Atividades e Cronograma de Execução; 

9. Resultados esperados, produtos e avanços; 

10. Impactos e benefícios para Mato Grosso do Sul; e 

11. Referências. 

7.3.2. Declaração digitalizada/escaneada com a assinatura do representante 

legal da instituição a ser a interveniente no termo de outorga, que comprove 

vínculo do coordenador/outorgado com a instituição; (Anexo 02). Os 

representantes legais da instituição podem ser: 

 Reitoria, Vice-Reitoria ou Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no 

caso das instituições de ensino superior; 

 Chefia Geral ou Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento, no caso 

das Embrapas; ou 

 Diretoria ou Chefia imediata, no caso de outras instituições. 

 

7.3.3. Anexar no Cadastro de Pesquisador no SIGFUNDECT os documentos 

pessoais escaneados/digitalizados: RG, CPF, comprovante de residência 

atualizado do coordenador (Caso o comprovante não esteja em nome do 

coordenador, este deverá fazer uma declaração registrada atestando seu 

endereço) (Anexo 3) e comprovante de título de doutor (certificado ou Ata de 

defesa da tese) (Anexo 4);  

7.3.4. Parecer do Comitê de Ética, se for o caso; 

7.4. Os documentos citados nos subitens 7.3.1 a 7.3.4 deverão ser 

encaminhados em arquivo a ser anexado ao formulário eletrônico no próprio 

sistema. 

 

8.  APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA  

8.1.  O coordenador deverá enviar, exclusivamente, pelo SIGFUNDECT, 

apenas uma proposta na forma de projeto. Todos os anexos deverão estar no 

formato PDF. 

8.2. As propostas poderão ser submetidas até às 23 horas e 59 minutos, 

horário de Mato Grosso do Sul, conforme Cronograma (item 3). O coordenador 

receberá protocolo por e-mail na sua área restrita do SIGFUNDECT 

imediatamente após o envio da proposta. 

8.3. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, tampouco 

após o prazo final definido. 

8.4. A FUNDECT não se responsabiliza por inscrições de propostas não 

recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas e/ou 

congestionamento das linhas de comunicações, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 
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9.    RECURSOS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS  

Serão financiáveis itens referentes a custeio e capital, todos estritamente 

necessários à execução das atividades vinculadas diretamente ao projeto 

dentro das rubricas abaixo: 

9.1.  Recursos Financiáveis: 

9.1.1. Custeio:  

a)Material de consumo nacional e/ou importado, software, livros e materiais 

bibliográficos. 

b) Passagens nacionais e/ou internacionais para pesquisadores da equipe de 

execução, a fim de fortalecer o grupo de pesquisa e apresentar trabalhos 

aceitos em congressos, seminários ou em outros eventos científicos nacionais 

ou internacionais. 

c)Diárias nacionais e internacionais para os pesquisadores da equipe de 

trabalho de acordo com a Tabela de Diárias da FUNDECT. As diárias 

internacionais deverão ser analisadas e aprovadas pela Diretoria-

Executiva da FUNDECT. 

d) Serviços de Terceiros: pessoa física: pagamento de pessoa física, de caráter 

eventual e temporário. Qualquer pagamento a 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 e da instituição 

interveniente. 

e) Serviços de Terceiros – pessoa jurídica: 

e.1) Serviços para a realização de instalações e adaptações necessárias ao 

adequado funcionamento dos equipamentos adquiridos no projeto; 

e.2) Hospedagem nacional para os pesquisadores da equipe na realização 

dos workshops ou reuniões de trabalho. A hospedagem poderá incluir 

despesas de estadia e de alimentação e deverá substituir as diárias, 

não podendo ser pagas diárias e hospedagem concomitantemente 

para o mesmo pesquisador. 

e.3) Despesas para solicitação de patentes e outros serviços essenciais 

para o projeto deverão ser devidamente justificadas; e 

f) Nesta Seleção será permitida, excepcionalmente, desde que devidamente 

justificado e pertinente com o objetivo da proposta de projeto, e aprovado pela 

Diretoria Executiva da FUNDECT, o financiamento dos itens listados a seguir:  

f.1) intercâmbios internacionais bilaterais de membros da equipe do 

projeto (professores, pesquisadores, estudantes e cientistas) de outros 

centros do Brasil e do exterior;  

f.2) recrutamento, por tempo limitado, de pesquisadores e técnicos de 

apoio à pesquisa, necessários ao grupo de pesquisa;  

f.3) pagamento de diárias e passagens para: apresentação de trabalhos em 

congressos, seminários, trabalhos de campo e visitas técnicas; e 
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f.4) tradução de artigos, inscrição para apresentação de trabalhos em 

eventos e/ou congressos nacionais e internacionais. 

 

9.1.2. Capital (limitado a 40% do valor total do Projeto): 

a) Equipamentos e materiais permanentes em geral (nacional ou internacional) 

incluídas as despesas com instalações necessárias ao adequado 

funcionamento de equipamentos.  

a.1) Quando houver importação deve-se incluir as despesas indicadas no item 

9.4;  

b) Os bens gerados e/ou adquiridos no âmbito dos projetos desta Seleção 

durante a fase de execução serão alocados na instituição interveniente do 

projeto sob sua responsabilidade, manutenção e guarda. A propriedade desses 

bens poderá ser doada pela outorgante à instituição interveniente após 

decisão da Diretoria Executiva.  

 

9.2. Itens Não Financiáveis: 

a) Construção e/ou reformas de imóveis; 

b) Pagamento, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de 

quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou 

indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas 

hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) Manutenção de equipamentos; 

d) Pagamento em data posterior ao encerramento da vigência do Termo de 

Outorga; 

e) Despesas de rotina, tais como: contas de luz, água, telefone, correios e 

reprografia, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da 

instituição executora e das colaboradoras; 

f) Pagamento de taxas de administração, de gerência ou similar; 

g) Pagamento com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

h) Pagamento de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas 

projeto/plano de trabalho aprovado; e 

i) Despesas com coffe-break e promoção de eventos técnico-científicos. 

9.3. As solicitações de passagens, diárias, serviços de terceiros e 

equipamentos deverão ser detalhadas e individualmente justificadas, no 

contexto do seu uso para alcançar o objeto e a metodologia da proposta, sob 

pena de corte orçamentário. 

9.4. Quando aplicável, as despesas acessórias decorrentes da importação de 

equipamentos, material permanente e material de consumo devem ser 

cadastradas como serviço de terceiros, na razão de até 20% (vinte por cento) 

do montante previsto para tais gastos. 

9.5. A FUNDECT não assume qualquer compromisso de suplementação de 

recursos para fazer frente a despesas adicionais ou imprevistas decorrentes de 

http://www.fundect.ms.gov.br/
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quaisquer fatores externos, como por exemplo, inflação, flutuação cambial, 

taxas e impostos não previstos. 

 

10.    ANÁLISE E JULGAMENTO 

A avaliação será composta de três fases: 

(1) Análise de Enquadramento,  

(2) Análise de Mérito e Relevância pelos Consultores ad hoc e  

(3) Análise e Homologação pela Diretoria-Executiva da FUNDECT. 

 

10.1. Fase I - Análise de Enquadramento 

10.1.1. Esta fase, a ser realizada pela área técnica da FUNDECT, consiste na 

análise preliminar da documentação da proposta apresentada em 

conformidade com os Critérios de Elegibilidade (requisitos e documentos 

exigidos nos itens 6, 7 e 8) deste edital, bem como o preenchimento correto do 

Formulário Eletrônico de Proposta no SIFGUNDECT. 

10.1.2. As propostas enquadradas serão divulgadas no SIGFUNDECT e no 

DOE-MS;. 

10.1.3. Somente as propostas enquadradas nesta fase serão encaminhadas à 

próxima fase. 

 

10.2. Fase II - Análise de Mérito, Relevância pelos Consultores ad hoc 

10.2.1. Esta fase consistirá na análise quanto ao mérito e à relevância das 

propostas, a ser realizada por pelo menos dois especialistas doutores 

pertencentes aos quadros de instituições de ensino superior e/ou pesquisa 

sediadas no Estado de Mato Grosso do Sul ou fora dele. 

10.2.2. É vedado participar como consultor ad hoc pesquisador que: 

a) tenha apresentado proposta ou participe da equipe de projeto neste edital; 

b) esteja participando da equipe do projeto cônjuge, companheiro ou parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

10.2.3. Os consultores se manifestarão individualmente sobre os Critérios de 

Julgamento da Proposta, conforme Tabela 01 – Critérios de Julgamento do 

Mérito das Propostas. 

10.2.4. Para estipulação das notas poderão ser utilizadas até duas casas 

decimais. 

 

Tabela 01: Critérios de Julgamento de Mérito das Propostas. 

Critérios de análise e julgamento Peso Nota 

A 
Foco, clareza e consistência quanto aos objetivos 

gerais e específicos. 
2,0 

0 a 10 

B 

Coerência, clareza, adequação e exequibilidade da 

proposta, considerando a fundamentação teórica, a 

metodologia, o orçamento e o cronograma em 

relação aos objetivos e resultados propostos.  

2,5 
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C 

Mérito e relevância do projeto para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação do Estado de Mato Grosso do Sul e do 

País. 

3,0 

D 

Difusão e transferência dos conhecimentos gerados 

e contribuição do projeto para a 

nucleação/consolidação de grupos de pesquisa. 

2,5 

 

10.3. Fase III - Análise e Homologação pela Diretoria Executiva da 

FUNDECT. 

10.3.1. Após apreciação dos pareceres atribuídos pelos Consultores Ad hoc, a 

Diretoria Executiva da FUNDECT dará o parecer final sobre as propostas 

avaliadas, considerando também à disponibilidade orçamentária e o 

atendimento as estratégicas do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovando o 

Plano de Trabalho da proposta selecionada. 

 

11.    HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

11.1. Os projetos aprovados serão homologados pela Diretoria Executiva da 

FUNDECT, divulgados no portal da FUNDECT (www.fundect.ms.gov.br) e 

publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

12.    CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO  

12.1. A concessão do apoio financeiro a cada projeto aprovado será efetuada 

mediante a assinatura do termo de outorga; 

12.2. A existência de alguma inadimplência do coordenador/futuro outorgado 

ou da instituição interveniente com a FUNDECT ou com qualquer das 

Fazendas Públicas e/ou com a Justiça do Trabalho constituirá fator 

impeditivo para a formalização do termo de outorga; 

12.3. A liberação dos recursos será feita conforme cronograma de desembolso 

aprovado pela FUNDECT; 

12.4. A concessão do apoio financeiro será cancelada pela Diretoria Executiva 

da FUNDECT por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja 

gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências 

cabíveis; 

 

13. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ASSINATURA DO TERMO DE 

OUTORGA: 

13.1 Os coordenadores proponentes (futuros outorgados) dos projetos 

aprovados serão convocados por publicação no Diário Oficial de MS a 

entregarem os seguintes documentos e dentro do prazo de validade à 

FUNDECT para formalização do termo de outorga, no prazo de 3 (três) dias 

úteis contados da convocação: 

a) Projeto aprovado pela FUNDECT gerado em formato PDF no SIGFUNDECT, 

devidamente assinado e datado pelo coordenador/outorgado; 

http://www.fundect.ms.gov.br/
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b) Declaração digitalizada/escaneada com a assinatura do representante legal 

da IES executora que comprove vínculo do coordenador proponente com a 

instituição;  

c) Cópia autenticada do RG, CPF ou documento similar (CNH e Registro do 

Conselho de Classe); 

d) Comprovante de residência atualizado do coordenador/outorgado ou 

declaração de residência (modelo de declaração - Anexo 3);  

e) Parecer do Comitê de Ética, se for o caso; 

f) Cópia do título de eleitor do coordenador proponente, com comprovante da 

última votação ou certidão de quitação eleitoral;  

g) Declaração da Instituição interveniente que comprometer-se a oferecer 

condições adequadas de espaço, infraestrutura, tempo de dedicação à 

pesquisa e apoio técnico e administrativo para execução e gestão do projeto, 

visando cumprir o item 6.1, alínea “c”; ; 

h) Declaração da Instituição interveniente de que o coordenador/outorgado 

não é professor pesquisador substituto, visitante ou DCR (Desenvolvimento 

Científico Regional), visando cumprir o item 6.2, alínea “i”; 

i) Certidões Negativas com as Fazendas Públicas e com a Justiça do 

Trabalho em nome do coordenador/outorgado; 

j) Certidões Negativas com as Fazendas Públicas e com a Justiça do 

Trabalho em nome da instituição interveniente; 

Parágrafo Único: Visando atender o item 13.1 alíneas “i” e “j”, poderão ser 

emitidas certidões positivas com efeito de negativas. 

13.2 O não cumprimento do prazo para entrega dos documentos acima 

implicará na convocação de outro projeto, não cabendo qualquer direito ao 

proponente que deixou transcorrer seu prazo sem a entrega da documentação 

a tempo. 

 

14.    RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

14.1. Caso o coordenador tenha justificativa para contestar os resultados de 

qualquer fase deste edital, a FUNDECT aceitará recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da divulgação de cada uma das fases; 

14.2. O pedido de reconsideração deverá ser apresentado por Ofício 

devidamente assinado e protocolado na FUNDECT, e estritamente contrapor o 

motivo do indeferimento, não incluindo fatos novos, que não tenham sido 

objeto de análise de mérito anterior e deverá ser dirigido à Diretoria Executiva 

da FUNDECT, a qual proferirá sua decisão no prazo de cinco (cinco) dias úteis. 

 

15. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DESTA SELEÇÃO PÚBLICA: 

15.1. A qualquer tempo esta Seleção poderá ser revogada ou anulada, no todo 

ou em parte, por decisão unilateral da FUNDECT ou por exigência legal, sem 

que isso implique quaisquer direitos à indenização, seja do coordenador 

proponente ou da IES. 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do 

coordenador proponente, reservando-se à FUNDECT o direito de excluí-lo em 

qualquer fase do concurso 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; 

16.2. Ao final da vigência, o coordenador proponente 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; 

16.3. 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; 

16.4. As informações geradas com a execução das propostas selecionadas, 

tornadas disponíveis na base de dados da FUNDECT, serão de domínio 

público; 

16.5. O não encaminhamento da documentação requerida no prazo definido 

após a divulgação dos resultados desobrigará a FUNDECT da concessão do 

recurso; 

16.6. Não serão aceitas documentações incompletas e fora do prazo de 

validade; 

16.7. Toda a comunicação entre FUNDECT, coordenador proponente 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; 

16.8. É vedada a concessão de recurso financeiro ao proponente que estiver 

em débito, de qualquer natureza, com a FUNDECT e/ou com as Fazendas 

Públicas e/ou Justiça do Trabalho; 

16.9. É de exclusiva responsabilidade de cada coordenador adotar todas as 

providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter 

ético ou legal, necessárias para a execução do projeto;  

16.10. Todos os documentos de permissões e autorizações deverão ser 

mantidos sob a guarda do coordenador/outorgado do projeto, para que sejam 

apresentados, caso solicitado; 

16.11. A Diretoria-Executiva da FUNDECT reserva-se o direito de arbitrar 

sobre os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital de 

Seleção. 

16.12. O horário de atendimento da FUNDECT ao público é de 2ª a 5ª feira, 

das 7:30 às 17:00 horas e 6ª feira das 07:30 às 13:30 horas; 

16.13. Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste 

Edital de Seleção e sobre o preenchimento do Formulário de Propostas online 

no SIGFUNDECT podem ser obtidos junto à Gerência de Projetos da Diretoria 

Científica da FUNDECT pela ferramenta de Correio do SIGFUNDECT. 
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Campo Grande (MS), 21 de Agosto de 2017. 

 

Márcio de Araújo Pereira 

Diretor Presidente da FUNDECT 

 

LUIS ALBERTO MORAES NOVAES 

Diretor-Executivo e membro do Conselho Gestor do FUNDEMS. 
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