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I

ADENDO 01

o. Presidente

da Fundáção Cearense de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico -

\'

FUNCAP, Prof. Francisco César de Sá Barreto, no uso de suas atribuições

estatutárias,

informa as

seguintes correções no edítal supracitado:

Do Regulamento
No item 1.1. alínea (b):
Onde

lê-se:

"Pesquisadores

Principais:

dediquem predominantemente
pesquisadores

com

bolsa

de Produtividade

em

à instituições de pesquisa e ensino sediadas no Estado do

Pesquisa categoria I do CNPq, vinculados
Ceará, que tenham destacada

são aqueles

atividade de pesquisa relevante para o projeto submetido,
ao Núcleo proposto. Os requisitos específicos

e que se

para a participação dos

prlncipais estão descritos no item 2 deste REGULAMENTO".

Leia-se:

"Pesquisadores

Principais:

categoria I do CNPq, ou equivalentes,

são aqueles. com bolsa de Produtividade

vinculados

em Pesquisa

à instituições de pesquisa e ensino sediadas no

e

Estado do Ceará, que tenham destacada atividade de pesquisa relevante para o projeto submetido,
que se dediquem predominantemente
pelo Comitê Consultivo

ao Núcleo proposto.

a ser designado

pela Comissão de Coordenação

A equivalência

ao Nível I será avaliada

pela FUNCAP e pelo CNPq, podendo ser ratificada ou não

do PRONEX, de acordo com os critérios de julgamentos

do CNPq. Os requisitos específicos

para a participação

dos pesquisadores

dos Comitês

principais estão descritos

no item 2 deste REGULAMENTO".

No item 1.3.2 :
Onde
coordenador

lê-se:

"O proponente,

que por tal ação assumirá

do projeto, será um Pesquisador

Principal,

em Pesquisa ·categoria

I do CNPq,

com comprovada

pertencente

permanente

de uma

ao quadro

das

consequentemente

necessariamente
capacidade

instituições

as funções

de

bolsista de Produtividade

de liderança

sediadas

em pesquisa

no Estado

e

do Ceará

participantes do projeto".
Leia-se:
coordenador

"O proponente,

que

por tal ação

do projeto, será necessariamente

assumirá

consequentemente

bolsista de Produtividade

as funções

de

em Pesquisa categoria I do
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CNPq, com comprovada capacidade de liderança em pesquisa e pertencente-ao quadro permanente
de uma das instituições sediadas no Estado do Ceará participantes do projeto".
No item 2.1.1 alínea (a):
Onde lê-se: "ser um Pesquisador Principal do Núcleo com comprovada capacidade de
liderança em pesquisa e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes".

\

Leia-se: "ser um Pe,squisador categoria I do CNPq com comprovada capacidade de liderança
em pesquisa e ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes".

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e prazos.constantes do Edita!.

Fortaleza, 30 de Março de 2015.

Franrt:tJ~=~
Presidente
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