CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA - CEICin
EDITAL N.º 01 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO
CEICin/IMETRO

Encontram-se abertas as inscrições para Programa de
Iniciação Científica e de Bolsas de Iniciação Científica,
conforme estabelece o presente Edital.

CAPÍTULO I
DA CANDIDATURA À BOLSA
Art. 1o - São candidatos a participar do programa todos os alunos dos cursos do Departamento de Ciências
Econômicas e Gestão (DCEG) do IMETRO.

§ 1o A Bolsa de Pesquisa são candidatos todos os alunos dos cursos superiores em ciências sociais
aplicadas do IMETRO, que estejam regularmente matriculados e em dia com suas obrigações
discentes; que tenham coeficiente de Rendimento igual ou superior a 14,0 (Catorze); que não
tenham vínculo empregatício ou bolsa de qualquer natureza; que estejam entre o segundo e o
último ano de seus respectivos cursos.

§ 2o Os Alunos considerados aptos, de acordo com os critérios acima descritos, serão avaliados com
base na análise do Histórico Escolar, Curriculum Vitae e Entrevista Individual.

§ 3o A ausência do candidato no dia/hora marcada para sua entrevista, por quaisquer que sejam os
motivos, acarretará automaticamente em sua exclusão do processo seletivo.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DAS BOLSAS
Art. 2o - As Bolsas terão vigência de 12 meses, com início em 01 de Novembro de 2015 até 31 de outubro de
2016.

Art. 3o Do valor e da quantidade:

§ 1o Será concedida 01 bolsa de iniciação científica ligada a um professor orientador e que possua
projeto de trabalho aprovado pelo NIC, por um período de 12 meses.

§ 2o O valor de cada bolsa será de AOA 40.000,00 (Quarenta Mil Kwanzas) mensais.

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4o As inscrições deverão ser feitas durante o período de 06 de outubro a 16 de outubro de 2015, das
10hs às 12hs e das 14hs às 16hs, no CEICin, mediante a entrega de:

1. Curriculum Vitae.
2. Preenchimento de Ficha de Inscrição, que estará disponível no CEICin
3. Histórico Escolar.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 5o A seleção dos acadêmicos que farão jus às Bolsas de Pesquisa ficará a cargo da Comissão
Técnica do CEICin, que poderá nomear uma comissão externa de avaliadores. A Comissão terá
como base os seguintes critérios de avaliação:
1.
2.
3.
4.

Concordância com as regras do presente Edital.
Análise do Histórico Escolar.
Análise do Curriculum Vitae.
Entrevista individual.

CAPÍTULO V
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 6o A divulgação dos resultados será feita mediante comunicado do CEICin, até às 22h do dia 27 de
outubro de 2015.

CAPÍTULO VI
DOS COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS
Art. 7o Uma vez selecionado, o acadêmico assumirá, junto ao CEICin, os seguintes compromissos:
§ 1o Dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades relacionadas com a bolsa e actividades
estabelecidas no plano de trabalho;
§ 2o Coletar, tratar e estruturar base dados, primária e secundária;
§ 3o Analisar e formatar relatório analítico; após tratamento estatístico dos dados coletados;
§ 3o Executar todas as tarefas relativas ao bom andamento das atividades de pesquisa do CEICin,
inclusive, actividades externas de coleta de dados e entrevistas, mas não se resumindo a estas.

§ 4o Elaborar relatório técnico-científico das atividades desenvolvidas em caso de cancelamento
da bolsa no decorrer do período.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8o Por solicitação do orientador, o bolsista poderá ter a sua bolsa cancelada, em caso de não
cumprimento do Art. 7o, Item I, incisos § 1o, § 2o, § 3o e § 4o.

Art. 9o O acadêmico com documentação incompleta ou em formato inapropriado não será considerado para
avaliação.

Art. 10o O Director do CEICin e sua a Comissão Técnica reservam-se ao direito de resolver os casos omissos e
situações não previstas neste Edital.

Art. 11o Este Edital e o modelo de projeto de pesquisa podem ser encontrados na Internet, através do
endereço http://www.imetroangola.com

Art. 12o O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação.

Luanda, 06 de outubro de 2015.

Cézar Augusto Lins de Andrade
Director do Centro de Estudos e Investigação Científica – CEICin
Instituto Superior Politécnico de Angola - IMETRO

