DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O EDITAL 087/2021: BOLSA PAC
Em virtude das dúvidas encaminhadas à Comissão da Bolsa PAC, esclarece-se que:
1. A Ficha de inscrição é mencionada no Edital, é um anexo desse documento, mas não se
encontra uma aba em que possa ser anexada essa Ficha.
A Ficha de Inscrição é o próprio Formulário, único instrumento a ser preenchido e, nele, deve
ser
anexado
a
Documentação
solicitada,
disponível
em
http://selecao.uneb.br/bolsapac2021/index.php
2. No Formulário há várias abas para envio de documentos de comprovação de itens do
Barema, mas o Edital pede documento único. Quais são as formas de anexar esses
documentos comprobatórios? Eles devem ser enviados separadamente ou devem ser
compostos em um único documento antes de serem enviados?
Em cada item do Formulário de Inscrição tem informação sobre o número de arquivos que
pode ser anexado e o limite do tamanho deste, através do link “carregar arquivo”.
3. Há uma aba para se anexar o CPF. É necessário que colocar o documento específico ou é
permitido anexar novamente o RG se neste documento já estiver o número do CPF?
O CPF pode ser comprovado por outros documentos como RG e CNH, por exemplo. Cada
campo deve ser anexado um arquivo, mesmo que seja o mesmo documento.
4. A comprovação dos dados solicitados nos itens 1.A, III e IV pode ser feita por meio de um
print da página da Plataforma SUCUPIRA ou deve ser com a apresentação de declaração da
coordenação do programa de pós-graduação em que esses dados estejam listados?
Os itens I.A e I.B podem ser informados por print da Plataforma SUCUPIRA.
5. Os itens 1.A, III e IV pedem dados que podem estar contidos no mesmo documento. Neste
caso, deve-se anexar o documento em três abas diferentes ou o envio de apenas uma cópia
do documento, em uma única aba, é suficiente?
Em cada campo deve ser anexado um arquivo, mesmo que seja o mesmo documento.
6. No Formulário se orienta o envio de comprovação de titulação acadêmica do Currículo
Lattes, mas o Edital e o Barema fazem referência à itens relativos à produção científica e
técnico-acadêmica do candidato (itens I a VI do Barema – Anexo II do Edital). Quais documentos
devem ser anexados no Formulário quando se pede para comprovar titulação acadêmica?
A titulação acadêmica se refere aos itens V, VI, VI.a e VI.b do Barema – anexo do Edital.
7. Como deve ser comprovada a publicação de artigos? Deve-se anexar o artigo completo, capa,
sumário e ficha catalográfica ou podem ser enviadas apenas parte do artigo, capa, sumário e
ficha catalográfica?
Comprova-se publicação de artigo com Capa, Ficha Catalográfica e Sumário com título do
texto e nome do/a autor/a - capa e ficha catalográfica, apenas para livro.
8. A produção acadêmica considerada no Barema é aquela realizada nos últimos 04 anos. Neste
caso, serão computados trabalhos produzidos/publicados a partir de setembro de 2017?
Para contagem de produção acadêmica consideram-se os últimos 4 (quatro) anos, que se
refere ao período 2018-2021.
9. Como comprovar a realização de projeto de ensino, pesquisa e extensão? A declaração do
NUPE será considerada?
Projetos de Pesquisa, de Ensino e de Extensão devem estar cadastrados no NUPE. Assim,
este Setor pode emitir a Declaração.

10. É orientado que se anexe o Termo de Compromisso, mas esse documento não consta no
Edital republicado. Qual deve ser o procedimento em relação a esse item?
O referido Termo de Compromisso consta no Formulário de Inscrição como documento não
obrigatório.
11. Para se comprovar orientação de trabalhos acadêmicos é obrigatório apresentar
documentos individuais para cada orientação, ou apenas uma declaração em que estejam
listadas todas as orientações basta?
Neste item podem ser anexados até 10 (dez) arquivos, em separado.
12. O Item 6.1 (g) trata da “Participação em atividades universitárias sob a forma de: nomeação
de representante nos Conselhos Superiores, em Comissões, comprovadas em D.O.E. ou Ato
Administrativo, além de declaração do Sindicato ou Associação quanto ao exercício da
representação”. A que tipo de associação se refere o Edital?
O Edital se refere ao exercício da representação junto às entidades: Associação dos Docentes
da Universidade do Estado da Bahia (ADUNEB) e Sindicato dos Trabalhadores em Educação
do Terceiro Grau do Estado da Bahia (SINTEST).
13. No item (6.1 – f) do Edital e no Art. 11 (VI) da Resolução 1464/2021, a atividade participação
em Bancas Técnicas e Acadêmicas aparece como um dos critérios de seleção, porém não há
referência a essa atividade no Barema. Como essa atividade será pontuada?
Essa atividade corresponde aos itens VI. A e VI. B do Barema – Orientações de Pesquisa em
Curso e Orientações de Pesquisa Concluídas
14. De acordo com o item 5.1.1 “Será desclassificado o candidato que não enviar a
documentação requerida, não enviar na forma disposta no subitem 5.2 e não preencher os
formulários disponíveis nos anexos deste Edital”. Onde está o subitem 5.2?
Em lugar de 5.2, leia-se, 5.1.
15. O Barema do Edital não considera como critério classificatório os projetos de pesquisa e
extensão já concluídos. A Resolução 1464/2021, art. 11 (IV) prevê que a produção técnica,
científica e acadêmica do candidato, dos últimos 04 (quatro) anos seja de caráter
classificatório. O que será considerado sobre esse aspecto em relação ao Barema do Edital?
Só será considerado um projeto em andamento – de Pesquisa ou de Extensão, relativo aos
últimos 04 (quatro) anos.
16. Por que não aparece link para se anexar espelho da conta bancária?
Este Documento só será solicitado quando for implementada a Bolsa PAC.
17. O Formulário não permite que você visualize o arquivo que foi enviado. Qual a forma de
confirmação sobre o sucesso no envio do documento?
Após finalizar sua inscrição, o candidato recebe um e-mail de confirmação.
18. O candidato precisa estar afastado para concorrer à Bolsa PAC?
O afastamento não é condição para recebimento da Bolsa PAC. No entanto, se o candidato
for contemplado, e estiver ocupando cargo comissionado, deverá solicitar exoneração do
cargo.
Outras dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail bolsapaca2021@uneb.br.

