







EDITALNº01/2021/PALO/DACC/NT/UNIR,DE19DEJULHODE2021 
PROCESSODESELEÇÃOSIMPLIFICADA 
PARAATUAÇÃONOPROJETO“PALOMAKOBA” 

OCOORDENADORDOPROJETOPALOMAKOBA,nousodesuasatribuições,tornapúblico
que estão abertas as inscrições para o processo de seleçãosimplificadaparaatuaçãonoprojeto
“PALOMAKOBA - Projeto de capacitação e desenvolvimento de softwares para dispositivos
móveis”, com atividades a serem desenvolvidas no Departamento Acadêmico de Ciência da
Computação(DACC),ligadoaoNúcleodeTecnologia(NT),campusdePortoVelhodaFundação
UniversidadeFederaldeRondônia(UNIR). 

1 DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 
1.1
AFundaçãoUniversidadeFederaldeRondônia(UNIR),emparceriacomaFlextronicsda
Amazônia LTDA, Motorola mobility comércio de produtos eletrônicos LTDA e Fundação de
apoio edesenvolvimentoaoensino,pesquisaeextensãouniversitárianoAcre(FUNDAPE),por
meio de convênio celebrado entre as partes (DOU 122, de 01/07/2021), estão executando o
projeto “PALOMAKOBA - Projeto de capacitação e desenvolvimento de softwares para
dispositivosmóveis”. 
1.2
O projeto consiste na capacitação e o desenvolvimento profissional na áreadepesquisa
tecnológicadesoftwaresparadispositivosmóveis,medianteousodeinvestimentosdepesquisa,
desenvolvimento e inovação derivados dos benefícios fiscais usufruídos pelas empresas
produtorasedesenvolvedorasdebenseserviçosdetecnologiasdainformaçãoecomunicação. 
1.3
Opresenteeditaldestina-seàseleçãodeprofissionaisparaatuaremcomobolsistas,afim
dedesenvolveratividadesrelacionadasaoprojeto. 
2 DOQUADRODEVAGASPARASELEÇÃO 
2.1
Os bolsistas selecionados irão realizar suas atividades em Porto Velho (RO), podendo
aconteceratividadesremotasenquantoestiveremvigentesasmedidasdedistanciamentosociale
enfrentamentoapandemiacausadapelonovocoronavírus. 
2.2
O perfil dos bolsistas, o número de vagas, o período de vigência do contrato, a carga
horáriaeosrequisitosmínimosparaaocupaçãodasvagasestãodescritosnoQuadroaseguir: 







Perfildo(a)Bolsista 

Coordenador(a)
Técnico/Pedagógico 





Vagas 

1(uma)
vaga 
+CR 

Vigência
(meses)* 

13meses 

Carga 
horária 
semanal  
(horas) 
Requisitosmínimos 
** 

8 

a)Profissionaldenível
superiorem
Informática,Ciênciada
Computação,
Engenhariada
Computaçãoouáreas









afins. 
b)Experiência
profissionalcom
atuaçãoefetivaem
atividadesdeextensãoe
pesquisa. 
c)Desejávelqueseja
mestreoudoutor. 
d)Possuirequipamento
desuporte:
Smartphone/tablete
notebook,comacessoà
internet. 
e)Serservidorda
UNIR. 
a)Profissionaldenível
técnicoousuperiorem
qualqueráreade
formação. 

Auxiliarde
Pesquisa-
Atividadesgerais 

1(uma)
vaga 
+CR 

13meses 

8 

b)Experiência
profissionalcom
atuaçãoefetivana
administraçãopública. 
c)Possuirequipamento
desuporte:
Smartphone/tablete
notebook,comacessoà
internet. 
d)Serservidorda
UNIR. 

Auxiliarde
Pesquisa-
Atividadesde
laboratório 

1(uma)
vaga 
+CR 

a)Profissionaldenível
técnicoousuperiorem
Informática,Ciênciada
Computação,
Engenhariada
Computaçãoouáreas
afins. 
13meses 

8 

b)Experiência
profissionalcom
atuaçãoefetivacomo
técnicodelaboratório
de
informática/manutenção
decomputadores. 
c)Possuirequipamento
desuporte:









Smartphone/tablete
notebook,comacessoà
internet. 
d)Serservidorda
UNIR. 


(*) Poderá ocorrer interrupção e prorrogação do prazoestabelecido,dependendodanecessidade
doProjeto. 

(**) As horas trabalhadas estarão vinculadas a atividades a serem realizadas, podendo ocorrer
atividadesnosfinaisdesemana,conformeestabelecidoemplanodetrabalho. 

(***)CR:CadastroReserva. 

2.2.1 IMPORTANTE: o contrato de bolsista não inclui direitos previdenciários e
trabalhistas, não assegura estabilidade na atividade ou qualquer vínculo com a UNIR ou
qualqueroutrainstituiçãoenvolvidanoprojeto. 
2.2.2 As atividades comuns e específicas para cada bolsista estão detalhadas no Anexo I
desteEdital. 
3 DOCRONOGRAMA 
3.1 OProcessoSeletivoseguiráoseguintecronograma: 


Etapa/Seleção 
Publicaçãodoedital 
Recursoaoedital 


Períododeinscrição 

Data 
19dejulhode2021 
19e20dejulhode2021 
19dejulhode2021à 
21dejulhode2021 

ResultadodaHomologaçãodasInscriçõeseda
Análisecurricular 

23dejulhode2021 

RecursoaHomologaçãoedaanálisecurricular 

23e24dejulhode2021 

Resultadofinaldahomologaçãoedaanálise
curriculareconvocaçãoparaentrevistas 


Entrevista 
Resultadodaentrevista 

25dejulhode2021 

26e27dejulhode2021 
28dejulhode2021 









Prazopararecurso 
Publicaçãodoresultadofinaldoedital 

28e29dejulhode2021 
30dejulhode2021 



4 DASINSCRIÇÕESNOPROCESSODESELEÇÃO 
4.1
AsinscriçõesserãorealizadasnoperíodonoItem3.1,EXCLUSIVAMENTEpormeio
eletrônicocomencaminhamentodosdocumentos(digitalizados),solicitadosnoitem4.4parao
endereçoeletrônico:palomakoba@unir.br,atéàs23he59min(horáriodeBrasília),seguindoo
cronograma estabelecido no quadro 3.1. A correspondência eletrônica deve ser encaminhada
com o título da vaga pretendida e nome do candidato (exemplo: Coordenador
Técnico/Pedagógico–NOMEDOCANDIDATO). 
4.2
Não serão consideradas as inscrições feitas em locais e horários diferentes aos
estipuladosnesteEdital. 
4.3
Ocandidato,aoapresentaradocumentaçãorequerida,seresponsabilizapelaveracidade
de todas as informações prestadas, sendo de sua inteira responsabilidade a resolução e
qualidadedosarquivosdigitalizados. 
4.4
Documentação exigida para homologação das inscrições (os originais deverão ser
apresentadosquandodaefetivaçãodosselecionados): 

a)
b)
c)
d)
e)

cópiadaCarteiradeIdentidadeouCNHdentrodoprazodevalidade; 
cópiadoCPF(senãotivernaidentidade); 
cópiadoCertificadodeConclusãodoCursoexigidocomorequisitomínimo. 
formuláriodeinscriçãodevidamentepreenchido,conformemodelodoANEXOII. 
termodecompromissoprofissionalemformuláriopróprio,segundomodelodoA
 NEXO
III; 
f) fichadeavaliaçãodetítulos(A
 NEXOIV)juntamentecomcópiassimplesdos
documentoscomprobatóriosdaAnáliseCurricular,conformepontuadonoitem5.2. 

4.5
Somenteestarãoaptosaparticipardoprocessoseletivoosinscritosqueapresentarema
documentaçãocompletanomomentodainscrição. 
4.6
A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas
nesteEdital,dasquaisocandidatonãopoderá,emhipótesealguma,alegardesconhecimento. 
4.7

ParaefeitodesteEdital,nãohaverácobrançadetaxadeinscrição. 

4.8
O candidato é o único responsável pelas informações prestadas na inscrição deste
ProcessoSeletivo,dispondo,acomissãodeseleção,odireitodeexcluirdoprocessoaqueleque
não preencher o formulário de inscrição de forma correta e completa e não apresentar os
documentosexigidosnoitem4.4. 
4.9
Não serão consideradas declarações de candidatos assinadas por si mesmos para
comprovação de suas próprias formações ou experiências. Para estes casos, deverá ser
apresentadadeclaraçãodoestabelecimentoregularondehouveaatuação(instituiçãodeensino,
órgãopúblico,empresaetc.),devidamenteassinadaedatada,preferencialmenteempapelcom
timbredaempresa/instituiçãodeclarante. 
4.10

Nãoserácomputadocomoexperiênciaprofissionaltempodeestágiooudemonitoria. 

4.11

Não haverá, sobqualquerpretexto,inscriçãoprovisória,condicional,extemporâneaou









comdocumentaçãoincompleta,viaprocuração,correspondênciapostalouviafax-símile. 
4.12 A comissão de seleção não se responsabilizará por erros, falhas de comunicação ou
problemas de entrega da documentação, de forma que a Comissão não poderá avaliar o
candidato,eesteseráeliminadodoProcessoSeletivo. 
4.13 Será eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o
candidatoque,emqualquertempo: 
a) nãoapresentaradocumentaçãoexigidanoitem4.4; 
b) cometerfalsidadeideológicacomprovadocumental; 
c) utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico,
estatístico,visualougrafológico; 
d) burlaroutentarburlarquaisquerdasnormasdefinidasnesteEdital; 
e) dispensartratamentoinadequado,incorretooudescortêsaqualquerpessoaenvolvida
noProcessoSeletivo; 
f)
perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhosrelativosaoProcessoSeletivo; 
g) nãocomprovar,noatodaconvocação,adocumentaçãocorrespondenteaos
documentospessoaisouprovadetítulos. 

5. ETAPASDASELEÇÃO 

5.1 Oprocessoseletivoocorrerápormeiodeduasetapas,asaber: 
5.1.1 Etapa1:aanálisedocumentalecurricular,enviadospore-mail(p alomakoba@unir.br).
Essa etapa é homologatória das inscrições e classificatória dos candidatos. A análise
documental será eliminatória, conforme item 4.1. A análise curricular é classificatória,
conforme critérios de qualificação e pontuação estabelecidos no item 5.2 e pontuados pelo
candidatonoA
 NEXOIV. 
5.1.2 Etapa 2: Entrevista. Será a distância por meio de plataforma de videoconferência
(google meet), no horário oficial de Rondônia, utilizando o email de inscrição para
estabelecimentodeconexão. 
5.1.3

CRITÉRIOSQUESERÃOUSADOSNASELEÇÃOEPESORELATIVO 



ETAPA 

QUESITO 

PESOMÁXIMO 

1ªetapa 

AnáliseDocumentaleCurricular 

40pontos 

2ªetapa 

Entrevista 

60pontos 

Total 
5.1.4 Anotadecorteseráde60pontos. 

100pontos 


5.2 Daavaliaçãodocurrículo 
5.2.1 Para os perfis de Coordenador(a) Técnico/Pedagógico, Auxiliar de Pesquisa -
AtividadesgeraiseAuxiliardePesquisa-Atividadesdelaboratório: 


EXPERIÊNCIA/QUALIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 


Especializaçãoemáreascorrelatascomaqueestá
pleiteandoavaga. 

1ponto 









Mestradoemáreascorrelatascomaqueestá
pleiteandoavaga. 

2pontos 

Doutoradoemáreascorrelatascomaqueestá
pleiteandoavaga. 

4pontos 

Cursodepequenaduração(mínimo40horas)nas
áreascorrelatascomaqueestápleiteandoavaga. 

1pontoporcurso(máximode2pontos)

Terexperiênciaprofissionalnaáreadeformação
exigidaparaoperfildo(a)bolsista. 

2pontosporsemestredetrabalho
(máximode16pontos) 

Terexperiênciaprofissionalcomdesenvolvimentode
softwaresparadispositivosmóveis. 

2pontosporsemestredetrabalho
(máximode6pontos) 

Terparticipadodeoutrosprojetosde:pesquisa,
extensãoouconstruçãodeprotótiposou
softwaresparadispositivosmóveis. 
(Ouemprojetosnosquaisexerceufunçãoemáreas
correlatascomaqueestápleiteandoavaga) 

3pontosporprojeto(máximode9
pontos) 


Comduraçãomínimade40horas. 

Total 

40pontos 




5.2.2 Os títulos não são cumulativos e serão pontuados em apenas um dos critérios de
experiência/qualificação. 
5.2.3 Emcasodeempate,s erãoconsideradososcritériosaseguir: 
a) maiortempodeexperiênciaprofissionalnaáreaemqueconcorre; 
b) maioridade; 
c) maiortitulação. 

5.3 DoscritériosdaEntrevista 




PONTUAÇÃOPOR
CRITÉRIO 

CRITÉRIOS 
Visãoeconhecimentosobreassuntosrelacionados
aoprojeto.



Flexibilidadeedisponibilidadedetempono
desenvolvimentodasatividades. 



10pontos 

10pontos 









Capacidade de articulação no desenvolvimento de
atividades junto à sociedade civil organizada e o
Estado. 


5pontos 

DomínioTécnico 

15pontos 

Capacidadeehabilidadedeorganizaçãoe
planejamento. 

5pontos 

Iniciativaehabilidadesnaresoluçãodeproblemas 

10pontos 

Vivênciadetrabalhoemequipe 

5pontos 

Total 

60pontos 



5.4
A classificação final dos candidatos será realizada pela soma das etapas de análise
curricular e entrevista, em ordem decrescente, sendo aprovado o quantitativo de candidatos
conforme o número de vagas disponibilizadas no item 2.1. Havendo desistência, ou nova
demanda,osclassificadospoderãoserchamadosnasequênciadesuaposição,obedecendoúnica
eexclusivamenteàordemdeclassificaçãoparaafunçãonaqualconcorrem. 
5.5
Concernesomenteaosavaliadosodireitodeacessoàsuapontuaçãoreferenteaoprocesso
seletivo. 
6 DOSRESULTADOS 
6.1
A lista dos candidatos aprovados será divulgada no site do Projeto
(http://www.palomakoba.unir.br),obedecendoaocronogramaapresentadonoitem3.1. 
6.2 Oscandidatospoderãointerporrecursoscontraoresultado,pormeiodeformuláriono 
ANEXOV,conformecronogramaapresentadonoitem3.1. 
6.3
Paraainterposiçãoderecurso,ocandidatodeverápreencheroformulárioderecursono
ANEXOV,comadevidaargumentação,comprovaçãoeassinatura,eencaminharodocumento
completo,comoformulárioeosanexos,seforocaso,paraoe-mailpalomakoba@unir.br. 
6.4
Não serão aceitos recursosentreguesviaprocuração,correspondênciapostal,fax-símile
ououtromeiodiversoaoestabelecidonoitem6.3. 
6.5
Emhipótesealgumaseráaceitarevisãoderecursoourecursoderecurso. 
6.6
Será indeferido recurso extemporâneo, inconsistente e que não atenda às exigências
estabelecidasnesteEdital. 
6.7
A comissão de seleção não se responsabilizará por erros, falhas de entrega da
documentação relativa ao recurso, de forma que a Comissão não poderá avaliar o recurso do
candidato,eesteseráeliminadodoProcessoSeletivo. 
7

DOVÍNCULOPROFISSIONAL 

7.1
O desenvolvimento das atividades do profissional selecionado não caracteriza vínculo
empregatício com a UNIR ou qualquer outra instituição envolvida no projeto, e os valores
recebidosnãoseincorporam,paraqualquerefeito,aovencimento,salário,àremuneraçãoouaos
proventosrecebidos. 









7.2
Acontrataçãopoderásersuspensaoucancelada,semônusparaoprojeto,nasseguintes
hipóteses: 

a) houversubstituiçãodoprofissionaloucancelamentodesuaparticipaçãonoProjeto; 
b) forem
verificadas irregularidades, condutas antiéticas ou práticas que
configuremcrimeoucontravençãopenalnoexercíciodaatribuição; 
c) foremconstatadasincorreçõesnasinformaçõescoletadas; 
d) forconstatadafrequênciainferioràestabelecidapeloProjetoouacúmuloindevidode
benefícios; 
e) for constatado o não cumprimento dos prazos exigidos no desenvolvimento da
prestação do serviço ou não entrega do serviço final por qualquer motivo, no prazo
exigido. 

8

DAVIGÊNCIA,DOCANCELAMENTOEDOSVALORESDASBOLSAS 

8.1
A vigência da bolsa, de acordo com operfilprofissional,estádescritanoitem2.1deste
editalepoderáhaverprorrogaçãodoprazomensalmente,dependendodanecessidadedoprojeto. 
8.2
O cancelamento da bolsa concedida poderá ser solicitado a qualquer momento, por
solicitação do bolsista, pelo supervisor ou pela coordenação do projeto, caso haja
descumprimento do previsto na proposta de execuçãodoprojeto,faltaderecursose/oufaltade
repassederecursospelapartesenvolvidasouaindaseocorrerqualquereventoinformadonoitem
7.2. 
8.3 Osvaloresdasbolsas,deacordocomoperfilprofissional,estãodescritosnoquadro02. 

Quadro02:Valoresdasbolsas. 


Descriçãodo(a)bolsista 

Valormensaldabolsa(R$) 

CoordenadorTécnico/Pedagógico 

1.500,00 

AuxiliardePesquisa-Atividadesgerais 

1.000,00 

AuxiliardePesquisa-Atividadesdelaboratório 

1.000,00 


8.4
Aconvocaçãodoscandidatosaprovadosobservarárigorosamenteaordemdeclassificação. 
8.5
A recusa ou ausência de manifestação do candidato, após a convocação, implicará a
imediatachamadadopróximoclassificado. 
8.6
A homologação e a convocação não geram obrigatoriedade da contratação, a qual está
condicionada à disponibilização financeira, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de
validadedoProcessoSeletivo. 
8.7
A remuneração pelos serviços efetuados se dará após a realização e aprovação dos
serviços e produtos, em conformidade com as atribuições e atividades descritas no ANEXOI,
queserãoavaliadaspelaCoordenaçãodoProjeto. 
8.8
Para efeitos de implantação do pagamento do projeto, o candidato habilitado deverá
entregarnaCoordenaçãodoProjetoosseguintesdocumentos: 
a. FormuláriodeSolicitaçãodeBolsa,devidamentepreenchidoeassinadopeloCoordenador
doProjeto(ModelofornecidopelaFUNDAPE); 
b. CópiadeCPFeRGdobolsista; 
c. DeclaraçãodeLiberaçãodoSetoraoqualestivervinculado; 
d. DemaisdocumentosqueaFUNDAPEjulgarnecessário. 









9 DISPOSIÇÕESFINAIS 
9.1
Em caso de vacânciaemvirtudedadesistênciadecandidatoselecionadoeconvocado,e
não tendo candidatos classificados para preenchimento da vaga temporária existente, ficará a
cargo da UNIR, juntamente com a Coordenação Geral do Projeto, opreenchimentodareferida
vaga. 
9.2
Todo o material coletado e/ou produzido e/ou acessado no âmbito do projeto, pelos
componentesdasequipesdecamposãodoprojetoenãopoderãoserutilizadosparaoutrosfins. 
9.3
Todos(as) os(as) bolsistas que atuarão no projeto estarão submetidos às diretrizes e
orientações do Sistema de Ética em Pesquisa, devendo cumprir com os requisitos básicos
preconizadospelaUNIRedemaisinstituiçõesenvolvidas. 







PortoVelho,19dejulhode2021. 







EwertonRodriguesAndrade 
CoordenadorGeraldoProjeto 











ANEXOI 

ESPECIFICAÇÃODASATIVIDADESASEREMDESENVOLVIDAS 


Descriçãoda
vaga 
Coordenador(a)
Técnico/Pedagógico 
AuxiliardePesquisa-
Atividadesgerais 
AuxiliardePesquisa- 
Atividadesde
laboratório 






Atribuiçõesgerais 
●

Coordenareacompanharatividadesdecunhotécnico,articular
relaçõesentreosalunoseaequipededesenvolvimentodoprojeto,
apoiarapreparaçãoderelatórios. 

●

Auxiliaroscoordenadoresaexecutaremsuastarefas,atenderos
alunosecomunidadeexterna. 

●

Realizarmanutençãodoscomputadoresecelulares,instalar
softwares,prestarsuportetécnico,configurarequipamentos. 









ANEXOII 

FORMULÁRIODEINSCRIÇÃO 






DADOSPESSOAIS 
NOME: 



SEXO: 

[ ]M

[ ]F 

EstadoCivil: 



RG.: 



ÓrgãoExpedidor: 



CPF: 



Datade
Nascimento: 


/

Naturalidade: 



Estado: 



TítuloDeEleitor 



Cert.De
Reservista 



Endereço 



Município: 



UF: 



Tel.Residencial 



Tel.Celular 



/ 

FORMAÇÃOACADÊMICA 
CursodeGraduação: 



InstituiçãodeFormação: 
AnodeIngresso: 
AnodeConclusão: 





DASVAGAS 
Vagaaqualestásecandidatando: 
( )CoordenadorTécnico/Pedagógico 
( )AuxiliardePesquisa-Atividadesgerais 
( )AuxiliardePesquisa- Atividadesdelaboratório 


*todososcampossãodepreenchimentoobrigatório. 



PortoVelho, de___________________de2020. 





Assinaturadocandidato: 



















ANEXOIII 

TERMODECOMPROMISSODOPROFISSIONAL 









Eu,
portadordoCPF

,RG

,
,candidato(a)àbolsade 

( )CoordenadorTécnico/Pedagógico 
( )AuxiliardePesquisa-Atividadesgerais 
( )AuxiliardePesquisa- Atividadesdelaboratório 





1.
DECLARO ter interesse em fazer parte do Projeto PALOMAKOBA e desenvolver as
atividadesaelepertinentes,conformeplanodetrabalhoeoutrosdocumentosdoprojeto. 
2.
DECLARO, ainda, estar cientedeque,casoselecionado(a)pararecebimentodabolsa,a
infração a qualquer dos itens deste Termo de Compromisso implica o cancelamento dos
benefícios. 






PortoVelho,







de

Assinaturadocandidato: 









de2020 









ANEXOIV 
FICHADEAVALIAÇÃODETÍTULOS 


DADOSPESSOAIS 
Nomedocandidato: 
RG: 

CPF: 

Vaga: 
( )CoordenadorTécnico/Pedagógico 
( )AuxiliardePesquisa-Atividadesgerais 
( )AuxiliardePesquisa- Atividadesdelaboratório 

PONTUAÇÃODAAVALIAÇÃODETÍTULOS 

Item 

Pontuação
Pontuação
Pretendida
Aferida
Máximo 
(Preenchimento (Preenchimento
pelocandidato) 
pelaBanca) 

Descrição 

Pontos 

Especializaçãoemáreascorrelatas
comaqueestápleiteandoavaga. 

1 

1 

1 





Mestradoemáreascorrelatascoma
queestápleiteandoavaga. 

2 

2 

2 





Doutoradoemáreascorrelatascom
aqueestápleiteandoavaga. 

4 

4 

3 





Curso depequenaduração(mínimo
40horas)nasáreascorrelatascoma
queestápleiteandoavagaeou 
saneamentobásico. 
Ter experiência profissional naárea
de formação exigida para o perfil
do(a)bolsista. 

1 

2 





2 

16 





Ter experiência profissionalcom
desenvolvimento de softwares
paradispositivosmóveis. 

2 

6 





Ter participado de outros projetos
de: pesquisa, extensão ou
construção de protótipos ou
softwaresparadispositivosmóveis. 
(Ou em projetos nos quais exerceu
função em áreas correlatas com a
queestápleiteandoavaga) 
Comduraçãomínimade40horas. 

3 

9 





TOTALDEPONTOS:  









4 

5 

6 


7 








Ass.doCandidato











ANEXOV 
FORMULÁRIODERECURSO 




Nomedocandidato: 
RG: 

CPF: 

Vaga: 
( )CoordenadorTécnico/Pedagógico 
( )AuxiliardePesquisa-Atividadesgerais 
( )AuxiliardePesquisa- Atividadesdelaboratório 

Justificativadorecurso: 







PortoVelho,

de


____________________________________ 
Assinaturadocandidato 

de2020. 

