
 
 
 

EDITAL Nº 07 DE 21 OUTUBRO DE 2013 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS DE ENSINO,  
PESQUISA E EXTENSÃO 

 
PROGRAMA ARRANJO PRODUTIVO LOCAL – APL/CIS 

 
 

 
O Diretor-Presidente da Fundação Delfim Mendes Silveira, Cristiano Guedes 

Pinheiro, no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, torna pública a abertura 
de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Bolsistas, por 
tempo determinado, no Programa Arranjo Produtivo Local Complexo Industrial da 
Saúde - APL CIS, com vistas ao cumprimento do contido no Convênio 024/2013 - 
APL/DPI/AGDI - Complexo Industrial da Saúde celebrado com o Agencia Gaúcha de 
Desenvolvimento e Promoção do Investimento – AGDI, em conformidade com a Lei       
nº 8.958/94, artigo 4º-B. 
  
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E VAGAS 
 
1.1 O Programa Arranjo Produtivo Local Complexo Industrial da Saúde - APL CIS, 
objetiva fomentar a governança e a capacidade técnica das comunidades dos arranjos 
produtivos e de setores e comunidades priorizadas pelo Estado a estimularem seus 
fatores endógenos que ampliam sua capacidade de agregação de valor, geração e 
apropriação local da renda. A cooperação entre instituições públicas e privadas e a 
coordenação de ações transversais são tidas como determinantes para geração de 
externalidades econômicas locais. Apoia diretamente os arranjos Enquadrados pelos 
Editais de Seleção que respondam as prioridades da Política Industrial, do Combate às 
Desigualdades Regionais e de outras políticas públicas de desenvolvimento, 
constituindo instrumentos e aporte de recursos para fortalecer regionalmente a 
cooperação, o planejamento e a execução de ações conjuntas promotoras de 
desenvolvimento.  
 
1.2 O presente instrumento tem como objetivo selecionar 2 (dois) bolsistas:  
 

- 1 vaga para discente regular até o sexto semestre dos cursos 
superiores, preferencialmente, de Computação ou Design; 
 
 - 1 vaga para discente regular até o sexto semestre dos cursos 
superiores, de forma preferencial, Economia, Administração ou 
Engenharia da Produção. 

 
1.3 O processo seletivo se dará por meio de duas etapas: avaliação curricular e 
entrevista. 
 
 

http://www.agdi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=903


2 DA REMUNERAÇÃO DA BOLSA E ATRIBUIÇÕES DO ENCARGO 
 

2.1 Os bolsistas selecionados para atuar junto ao Programa APL serão remunerados na 
forma de concessão de bolsa em conformidade com o artigo 4º-B Lei nº 8.958/94, pelo 
tempo de execução das atribuições do encargo no período em que durar os cursos para 
os quais pleiteia a vaga.  
 
2.2 O valor da bolsa que trata o subitem 2.1 obedece ao seguinte parâmetro de 
distribuição da carga horária semanal dedicada a Fundação Delfim Mendes Silveira e 
respectivo valor:  
 
Encargo  Carga Horária Máxima 

Semanal  
 

Valor da Bolsa  

Bolsista 30 horas  R$ 623,75  

 
2.3 O valor da bolsa compreende também auxílio transporte e alimentação. 
 
2.4 Os bolsistas terão as seguintes atribuições:  
 
Vaga Computação ou Design – realizar atualização do site oficial do Programa, edição 
de textos, manipulação de fotografia e vídeo para inserção no site, participação em 
reuniões da Governança;  
 
Vaga Economia, Administração ou Engenharia da Produção – realizar auxílio a 
todas as rotinas administrativas pertinentes ao Programa;  
 
Ambos os bolsistas realizarão o acompanhamento geral da administração do APL junto 
ao coordenador executivo, assim como confeccionarão relatórios pertinentes a área e 
participação em eventos associados ao APL. 
 
2.5 Os bolsistas selecionados deverão ter disponibilidade de 30 (trinta) horas semanais 

para o exercício das tarefas pertinentes à concessão das bolsas. 

3 DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. Período de inscrição: 23 a 24 de outubro de 2013. Caso não haja candidatos 
inscritos no período supracitado, o prazo de inscrição ficará automaticamente 
prorrogado por igual período em dia útil.  
 
3.2. Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
3.3. Local: Fundação Delfim Mendes Silveira com sede na Rua Lobo da Costa nº 859, 
Pelotas-RS. 
 
3.4 Taxa de inscrição: efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de     R$ 10,00 
(dez reais) mediante depósito bancário na conta  corrente nº 8.072-1, Agência 4468-7, 
do BANCO DO BRASIL.  
 
§ 1º – O candidato deve guardar em seu poder o recibo/comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição. 



§ 2º Em hipótese alguma o valor da taxa de inscrição será devolvido, salvo em caso de 

cancelamento do processo seletivo por conveniência da FUNDAÇÃO. 

§ 3º Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheque, envelope em caixa 

eletrônico ou agendamento de pagamento. 

3.5 Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra 

pessoa, assim como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a 

realizou. 

3.6 A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento da taxa de 

inscrição pela rede bancária. 

3.7 Será de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no 

formulário de inscrição, bem como o pagamento da taxa de inscrição em observância as 

normas e condições estabelecidas neste edital, sobre as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.8 Com a inscrição o candidato firmara o compromisso declarando conhecer os termos 

deste edital e a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo, não podendo alegar 

desconhecimento. 

3.9 O(a) candidato(a) deverá entregar, envelope lacrado, endereçado à Fundação 
Delfim Mendes Silveira com os seguintes documentos: a) requerimento de inscrição 
(ANEXO I); b) cópia do RG; c) currículo vitae, modelo simplificado, acompanhado de 
comprovação de formação acadêmica, titulação e de experiência profissional; d) 
histórico Escolar de nível Superior (se for o caso); e) histórico Escolar de Curso Técnico 
de nível médio da área a que concorre a vaga (se for o caso). 
 
3.10 Todos os campos da ficha de inscrição devem ser preenchidos.  
 
3.11 Deverá constar no envelope a descrição "Processo Seletivo Simplificado Bolsista – 
APL", bem como, o nome do(a) candidato(a). 
  
3.12 A equipe responsável pela seleção não se responsabilizará por inscrições 
recebidas em desacordo com os termos deste Edital.  
 
3.13 O(A) candidato(a) que errar no preenchimento da ficha de inscrição será 
automaticamente eliminado(a).  
 
3.14 Será permitida a inscrição por procuração específica individual com firma 
reconhecida por autenticidade e com poderes expressos e específicos para efetivar a 
inscrição, acompanhada de cópias dos documentos de identidade do(a) candidato(a) e 
do procurador devidamente autenticados, além dos documentos exigidos para a 
inscrição. A procuração e as fotocópias dos documentos deverão ser anexadas ao 
Requerimento de Inscrição.  
 
3.15 O(a) candidato(a) inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de 
eventuais erros de seu representante no preenchimento do Requerimento de Inscrição.  
 
3.16 Os(As) candidatos(as) estrangeiros(as) deverão comprovar no ato da inscrição 
(incluindo a cópia no envelope) o Visto Permanente, de acordo com a legislação 
vigente.  
 



4 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  
 
4.1 O processo de seleção será constituído por duas etapas: análise de currículo e 
entrevista;  
 
4.2 A primeira fase da seleção será a análise dos currículos submetidos à Fundação 
Delfim Mendes Silveira. 
 
4.3 Os currículos serão avaliados segundo a adequação com os requisitos essenciais e 
desejáveis para o respectivo Programa. 
 
4.4 A entrevista será realizada pelo Coordenador Executivo do Programa Arranjo 
Produtivo Local. Os classificados na análise de currículo serão notificados via e-mail ou 
telefone sobre a data e o horário para entrevista. 
 
5 DA CONTRATAÇÃO  
 
5.1. O(a) candidato(a) aprovado será contratado na forma de concessão de bolsas em 
conformidade com o Art. 4º-B da Lei 8.958/94, pelo tempo de execução das atribuições 
do encargo.  
 
5.2. O contrato a que se refere o subítem 5.1 será por tempo determinado pelo período 
de duração de até 11 (onze) meses. 
 
5.3 O valor de pagamento mensal da bolsa se dará por hora/relógio de trabalho, 
podendo assim, apresentar diferenciação mês a mês dependendo da carga horária de 
trabalho apurada.  
 
5.4. A convocação seguirá a ordem de classificação constante do resultado de seleção 
do presente edital, tendo preferência os candidatos classificados dentro do limite de 
vagas e posteriormente os demais classificados seguindo rigorosamente a ordem de 
classificação.  
 
6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1 O presente Edital de Seleção Simplificada será publicado afixado na sede da 
Fundação, assim como nas respectivas Unidades Educacionais vinculadas as entidades 
participantes do APL. 
 
6.2 O prazo de vigência do edital é de 1(um) ano prorrogável por igual período.  
 
6.3 Dúvidas decorrentes deste Edital de Seleção Simplificada poderão ser direcionados 
para o e-mail: jurídico.fundacao@gmail.com. 
  

 

Pelotas, 21 outubro de 2013 

 

CRISTIANO GUEDES PINHEIRO 
DIRETOR-PRESIDENTE 

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA 



ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

                               FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA       

Ficha de Inscrição n°_001___               

                                                       PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – BOLSISTA APL/CIS 
                                Edital n°07/2013   

                      
Nome do Candidato: _______________________________________________________ 
CI:________________________ 
CPF:____.____.____/___ TELEFONE: (___)_______________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
                      

                      
Relação de documentos entregues pelo candidato no ato da inscrição: 

  
  

  
         

  
(   )cédula de identidade ou passaporte 

     
  

(   )comprovação de CPF 
       

  
(   )Curriculum vitae comprovado 

      
  

(   )outros ( especificar) 
       

  
  

         
  

  
         

  
  

         
  

Apresentou guia quitada da taxa de inscrição:  DATA: 
___/___/____ 

   
  

                      

Declaro que recebi cópia da íntegra do edital.             
Ass.: 
____________________________________________________________________________________ 
                      

 


