UNIDADE DE PESQUISA DO

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL – PCI

Termo de Compromisso e Responsabilidade do Bolsista
Eu,
portador do CPF/Passaporte Nº

, beneficiário de bolsa na modalidade

do Subprograma de

Capacitação Institucional – SCI, do Observatório Nacional – ON, processo CNPq nº 444.291/2018-0, declaro pelo presente instrumento que:
1. Estou ciente das normas de Programa de Capacitação Institucional – PCI e das regras do Edital da Chamada Pública;
2. Não mantive vínculo empregatício, direto ou indireto, com o ON, nem sou aposentado pelo ON;
3. Não manterei vínculo empregatício durante a vigência da bolsa, direto ou indireto, com qualquer instituição ou empresa no Brasil, exceto quando
a modalidade de bolsa assim o permita;
4. Estou ciente que, em caso de acúmulo de remunerações explicitamente permitido em Lei, deverei apresentar declaração de compatibilidade de
horário emitida pela instituição empregadora;
5. Não acumularei a bolsa do PCI com outras modalidades de bolsa de longa duração ou de estágio/treinamento, em qualquer nível, de qualquer
instituição de fomento pública ou privada no Brasil;
6. Não estarei matriculado durante a vigência da bolsa em qualquer curso de especialização ou de pós-graduação, de qualquer Instituição de
Ensino Superior no Brasil, em qualquer nível;
7. Não possuo parentesco com o supervisor da bolsa ou com ocupantes de funções gratificadas do ON, em atendimento à Lei nº 8027/90;
8. Não usufruí, anteriormente, de bolsa PCI ou DTI por prazo superior a 60 (sessenta) meses, consecutivos ou não, com exceção do disposto na
RN 026/2018 do CNPq;
9. Não utilizarei a bolsa para o exercício de atividades indiretas, como tarefas administrativas, de gestão, prestação de serviços, consultorias ou
similares;
10.Estou ciente do processo de apresentação de relatório e de prestação de contas;
11.Comprometo-me a:
a. Dedicar-me às atividades previstas no projeto em regime de dedicação exclusiva;
b. Desenvolver o plano de trabalho conforme o cronograma estabelecido;
c. Observar as regras éticas de uso de informações, de resultados de projetos e de acesso a banco de dados restritos ao ambiente
institucional;
d. Apresentar os relatórios de atividade parciais e final, conforme a modalidade e dentro dos prazos estipulados pela Coordenação do SCI;
e. Devolver, imediatamente após o fim da bolsa, todos os instrumentos, computadores, livros, materiais bibliográficos, senhas de acesso a
contas institucionais e outros de propriedade do ON, que estejam em meu poder;
f. Transferir ao ON a propriedade intelectual de qualquer produto ou patente decorrente da atividade desenvolvida durante a vigência da
bolsa;
g. Comunicar imediatamente à Coordenação do SCI qualquer alteração ou mudança na minha situação que possa vir a conflitar com os
requisitos para usufruto da bolsa PCI;
h. Solicitar à Coordenação do SCI autorização prévia para viajar ao exterior, quando demandado pelas atividades do projeto;
i. Entregar à Coordenação do SCI todos os comprovantes necessários ao processo de prestação de contas da bolsa, inclusive os referentes à
eventual devolução de valores ao CNPq, dentro dos prazos estipulados;
j. Responder a qualquer esclarecimento solicitado pelo CNPq em relação à implementação da bolsa, inclusive após o encerramento da
mesma.
Rio de Janeiro,
_______________________________
Assinatura

Termo de Compromisso e Responsabilidade do Supervisor
Eu,
portador do CPF Nº
1.
2.
3.
4.

, na qualidade de supervisor do bolsista acima qualificado, declaro que:

Estou ciente das normas de Programa de Capacitação Institucional – PCI e das regras do Edital da Chamada Pública;
O bolsista não exercerá atividades indiretas, como tarefas administrativas, de gestão, prestação de serviços, consultorias ou similares;
Estou ciente do processo de apresentação de relatório e de prestação de contas;
Comprometo-me a:
a. Zelar pelo desenvolvimento do plano de trabalho do bolsista, conforme o cronograma proposto;
b. Realizar a avaliação de desempenho do bolsista, sempre que solicitado pela Coordenação do SCI;
c. Entregar o parecer do relatório final da bolsa, nos prazos requeridos;
d. Comunicar imediatamente à Coordenação do SCI qualquer alteração ou mudança na minha situação, ou na situação do bolsista, que possa
vir a conflitar com os requisitos para concessão da bolsa PCI;
e. Entregar à Coordenação do SCI todos os comprovantes necessários ao processo de prestação de contas da bolsa, quando pertinente;
f. Responder a qualquer esclarecimento solicitado pelo CNPq em relação à implementação da bolsa, inclusive após o encerramento da
mesma.

Rio de Janeiro,
_______________________________
Assinatura

Anuência do Coordenador
Eu, Julio Ignacio Bueno de Camargo, portador do CPF Nº 094.192.208-18, na qualidade de Coordenador do Subprograma de Capacitação
Institucional do Observatório Nacional, concordo com a indicação do bolsista acima qualificado.
Rio de Janeiro,
_______________________________
Assinatura

