EDITAL LaSU
US FAU Un
nB N° 01/2
2022
SELEÇÃO DE BO
OLSISTA
O Laboratório
L
o de Susttentabilida
ade Aplicada à Arqu
uitetura e ao Urban
nismo da Faculdade
e de
Arq
quitetura e Urbanism
mo da Un
niversidade
e de Bras
sília (LaSU
US-FAU-UnB) torna público
p
que
e se
encontram abe
ertas as in
nscrições para
p
o proccesso sele
etivo para BOLSISTA
B
que integrará equipe
e de
ROJETO in
ntitulado “Avvaliação póss-ocupacion
nal de Centtros Especiializados em
m Reabilitaçção –
pesquisa do PR
R e oficinass ortopédiccas: diretrize
es projetua
ais para ediificações da
a Rede de Cuidados da
d Pessoa com
CER
Defi
ficiência (RC
CPD)” , já aprovado
a
na
as instâncias superiore
es da UnB.
1.

DAS DISP
POSIÇÕES PRELIMINA
ARES

1.1.

O prese
ente Edital visa selecio
onar bolsistta da área de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia
E
Civil
da Univversidade de
d Brasília e da área de Informá
ática da Un
niversidade
e de Brasília e/ou Esccolas
Técnica
as para com
mpor a equip
pe de pesquisa do PROJETO, na
as seguintess modalidad
des:
1.1.1 Bo
olsa de Apo
oio Operacional à Pessquisa, Desenvolvimen
nto e Inovaçção (PD&I),, nos termos da
resoluçã
ão CAD 003
3/2018;
1.1.2 Bolsa de Pe
esquisa, De
esenvolvime
ento e Inova
ação (PD&I), Nível D, nos termo
os da resolu
ução
03/2018.
CAD 00

1.2.

O PRO
OJETO tem por objetivo impleme
entar e ava
aliar o grau
u de acesssibilidade e segurança
a do
trabalho
o e o grau de
d sustenta
abilidade das edificaçõe
es que consstituem o pa
arque construído dos CER
C
e OPM
M-MS com base em estudos de
d caso lo
ocalizados em cidade
es brasileirras, em áreas
bioclimá
áticas difere
entes a sere
em posterio
ormente detterminadas..

1.3.

O(A) pe
esquisador((a) selecion
nado(a) receberá bolsa
a de acordo
o com o va
alor constan
nte no Item
m 4.1
deste Edital.
E

1.4
4.

O presente Proce
esso Seletivvo observa
ará aos princípios da impessoalidade, da moralidade
e, da
dade e da trransparência, em atençção às cond
dições estabelecidas n
neste Edital;
publicid

1.5
5.

A inscrrição do(a) candidato(a
a) neste Prrocesso Se
eletivo impliica no conh
hecimento e na aceita
ação
tácita das
d
condiçções estabe
elecidas ne
este Editall, das qua
ais o candidato não poderá alegar
desconhecimento;

2.

S DISPONÍV
VEIS:
NÚMERO DE VAGAS

2.1. Bolsa de Pesquisador(a) conforme a área do Conhec
cimento na tabela
t
abaixxo:
MODA
ALIDADE

NÚMER
RO DE
VAGA
AS

Á
ÁREA
DO C
CONHECIM
MENTO

1

1 - Estu
udante de Graduação
G
v
vinculado
a
Universiidade de Brrasília.
2 – Messtrando vincculado a Universidade
e
de Brasília

04
01

Arquitetura e Urbanism
mo ou
Engenharia Civil
Arquitetura e Urbanism
mo ou
Engenharia Civil

3 – Estudante da
a área de informática
a
do
vinculad

às

Esscolas

Técnicas

ou
u

01

Info
ormática

Universiidade de Brrasília.
3.

PERÍODO DE EXECU
UÇÃO DAS
S ATIVIDAD
DES DE PE
ESQUISA:

3.1. Bolsa de Pesquisador conforme
e a modalid
dade e tabe
ela abaixo:
MO
ODALIDADE
E
1 - Estud
dante de Grraduação vinculado a Universidad
U
de de Brasília
2 – Mesttrando vincu
ulado a Univversidade de
d Brasília

4.

VIGÊNCIA DE ATÉ
1
18 (dezoito)) meses
1
15 horas se
emanais
21
1 (vinte e um
m) meses
2
20 horas se
emanais

3 – Estu
udante de Curso
C
Técn
nico vincula
ado às Esc
colas Técniccas ou

1
18 (dezoito)) meses

Universid
dade de Bra
asília.

3
30 horas se
emanais

DO VALOR DA BOLS
SA:

4.1. Para dessenvolver as atividades do Projetto, o pesqu
uisador sele
ecionado re
eceberá Bolsa, conform
me a
modalid
dade e tabe
ela abaixo:
MODALIDADE
E

VA
ALOR DA BOLSA
B

1 – Estu
udante de Graduação
G
v
vinculado
a Universida
ade de Brasília.

R$ 1.000,00 (m
mil reais)

2 – Messtrando vincculado a Universidade de Brasília
3 – Estu
udante de Curso
C
Técnico vinculad
do às Escola
as Técnicass.

R$ 2
2.500,00 (dois mil e
q
quinhentos reais)
r
R$ 1.500,00 (u
um mil e
q
quinhentos reais)
r

4.2. O valor mensal
m
da Bolsa
B
é líquido e será depositada
d
em conta corrente
c
ban
ncária de tittularidade do(a)
d
Pesquisa
ador(a).
5. DAS ATRIIBUIÇÕES
5.1. Da atividade a ser desenvollvida pelo bolsista:
b
O
bolsista a ser con
ntratado(a) deverá realizar as seg
guintes atividades:
5.1.1. O(A)
5.1
1.1.1. Rea
alizar o levantamento e estudo bib
bliográfico nas
n áreas de
e interesse do PROJETO;
5.1
1.1.2. Dessenvolver esstudos e pro
otótipos did
dáticos, nas áreas de in
nteresse do
o PROJETO
O.
5.1
1.1.3. Partticipar da exxecução da
as atividades
s nas áreass de interesse do PROJETO;
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5.1
1.1.4. Partticipar no de
esenvolvime
ento de artiigos acadêm
micos para publicações;
5.1
1.1.5. Partticipar da elaboração de
d relatórios
s parciais e final do PR
ROJETO;
5.1
1.1.6. Partticipar das reuniões
r
e da
d execuçã
ão de outrass atividadess correlatas ao PROJET
TO;
RIÇÃO
6. DA INSCR
6.1.

As insscrições se
erão admitid
das somente via e-mail, enviand
do o currícculo lattes (atualizado
(
nos
últimos 90 dias), histórico escolar, Id
dentidade, CPF
C
e decclaração de
e aluno reg
gular (todoss os
us@unb.br,, no períod
do de 26 a 31 de Jan
neiro
arquivvos em pdf)) para o endereço elettrônico: lasu
de 202
22, com títu
ulo: “edital LaSUS-FAU
L
U-UnB 01/20
022”;

erá admitida
a inscrição
o fora do prazo
p
e/ou condiciona
ada à poste
erior complementação
o ou
6.2. Não se
juntada de docume
entos;
quer tempo a inscrição
o e/ou seleçção do cand
didato será anulada, se
e verificada
a a falsidade de
6.3. A qualq
declarações presta
adas ou qua
alquer irregularidade nos documentos aprese
entados.
7.

ÇÃO:
DA SELEÇ

1. O proce
esso de se
eleção do(a
a) Bolsista será realizado em 02
2 (duas) eta
apas: ETAP
PA 1 - Aná
álise
7.1
Curricular, onde se
erão avalia
ados o pree
enchimento dos requissitos obrigattórios; ETA
APA 2 - Aná
álise
erão pontua
ados os requisitos dese
ejáveis.
Curricular, onde se
7.2
2. O(A) ca
andidato(a) que não cu
umprir os requisitos obrrigatórios se
erá eliminad
do(a).
7.3
3. A classsificação do
os(as) cand
didatos(as) que cumprirem os re
equisitos ob
brigatórios será feita com
base na
a pontuação
o obtida a partir
p
da aná
álise do pre
eenchimento
o dos requissitos desejá
áveis, confo
orme
as exigê
ências do ittem 9.2 desste Edital.
7.4
4. Os(As) demais can
ndidatos(ass) classificados poderã
ão ser convo
ocados(as), em caso de
d demanda do
e até 12 (do
oze) meses
s da data da
a divulgaçã
ão do resulttado final desta
d
Projeto dentro do período de
o.
Seleção
8.

REQUISIT
TOS:

8.1.

Requisitos desejá
áveis:
M
MODALIDAD
DES
8.1.1. Participação
P
o prévia em
m projetos de pesquis
sa, compro
ovado por m
meio de de
eclarações,
certificado
os ou registrro no currículo lattes;
8.1.2. Experiência
E
a profissional anterior, comprovad
da por meio
o de registrro no curríc
culo lattes,
declaraçõe
es, CTPS ou
o contrato de
d trabalho
o;
8.1.3. Possuir
P
arttigos e/ou capítulo de
e livros/livrros publicados, comprovado porr meio de
declaraçõe
es, certifica
ados ou regiistro no currículo lattess;
8.1.4. Possuir
P
esp
pecialização
o nas áreass do PROJE
ETO comprrovado por meio de de
eclarações,
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certificado
os ou registrro no currículo lattes.
8.1.5. Possuir
P
atividades e//ou projetos na área de acesssibilidade o
ou conhecim
mento em
dos para Re
eabilitação de
d paciente
es com nece
essidades especiais.
e
equipamentos utilizad
9.

AVALIA
AÇÃO E PO
ONTUAÇÃO
O

9.1. Nesta Etapa 2, o(a) candiidato(a) se
erá avaliad
do(a) e cla
assificado(a
a) quanto aos requissitos
me critérioss de avaliaçção e pontua
ação definid
dos no quad
dro abaixo:
desejávveis, conform
Re
equisitos Desejáveis
D
(pontuáve
eis)
Critérios
s De Avaliação

Pontu
uação

a) Parrticipação anterior em projetos de
e pesquisa, comprovad
do
por meio de declaraçõ
ões, certific
cados ou registro n
no
currrículo lattess;


0 a 40

10 pontos por compro
ovação de participação
p
o

b) Cerrtificados, cursos
c
de fo
ormação co
ontinuada ou registro n
no
currrículo lattess;


0 a 15

5 pontos po
or comprovvação

c) Exp
periência prrofissional anterior,
a
co
omprovada por meio d
de
registro no currrículo latte
es, declaraç
ções, CTPS
S ou contrato
de trabalho;
t


0 a 15

5 pontos po
or comprovvação/ por ano
a

d) Posssuir artigoss ou livros publicados, comprova
ado por me
eio
de declarações
d
s, certificad
dos ou regis
stro no curríículo lattes;


5 pontos po
or comprovvação

e) Posssuir

especialização

nas

áreas
á

do

PROJET
TO

com
mprovado por
p
meio de declara
ações, cerrtificados o
ou
registro no currrículo lattess.


0 a 10

5 pontos po
or comprovvação
T
TOTAL
DE PONTOS

10.

0 a 20

10
00

RECUR
RSOS – FAS
SE ÚNICA

10
0.1.

O
Os(As)
parrticipantes que
q
desejarrem recorre
er em face dos atos d
do julgamen
nto da presente

Seleção
o deverão manifestar
m
s intenção via e-mail, no prazo de 01 (um)) dia útil apó
sua
ós a publica
ação
do resultado prelim
minar.

4

10
0.2.

S
Será
conce
edido ao ca
andidato qu
ue manifesttar intenção
o de interpor recurso o prazo de
e 02

(dois) dias úteis pa
ara apresen
ntação das razões.
r
10
0.3.

O recurso deverá
d
ser enviado no
o endereço eletrônico: lasus@unb
b.br no praz
zo estabele
ecido

nos sub
bitens 10.1 e 10.2
11. DO RESULTADO DO
O PROCESS
SO SELETIVO
11
1.1. O resu
ultado prelim
minar será divulgado no
n site do La
aSUS (www
w.lasus.unb
b.br), até o dia
d 01/02/20
022.
11
1.2. A classsificação final dos can
ndidatos serrá apresenttada em ord
dem decresscente a parrtir da obten
nção
da notta final da seleção
s
no dia
d 04/02/20
022 se não houver ped
dido de recu
ursos.
11
1.3. No caso de igualdade de no
ota final, o desempate
d
será
s
feito co
om base no
os seguintes
s critérios:
11.3.1.
Maio
or pontuaçã
ão no item 9.2,
9 alínea “d”;
“
11.3.2.
Maio
or idade.
12. DISPOSIÇ
ÇÕES GER
RAIS:
12
2.1. O can
ndidato é responsáve
r
el pela exattidão e verracidade de
e informações prestadas no ato
o da
inscriçção, arcand
do com as consequên
ncias de ev
ventuais errros, falhas ou omissõe
es no envio
o da
docum
mentação ob
brigatória especificada
a neste edita
al.
12
2.2. A aussência de qualquer um dos documentos
d
s exigidos no ato d
da inscriçã
ão, implica em
indefe
erimento da inscrição.
12
2.3. Não será fornecid
do ao cand
didato qualq
quer documento comprrobatório de
e classificaç
ção e/ou no
otas,
valend
do para tal fim
f o resulta
ado final da
a seleção pu
ublicado no
o site do LaS
SUS.
12
2.4. O aco
ompanhame
ento dos prrazos e dass publicações no site do LaSUS é de respo
onsabilidade
e do
candid
dato.
12
2.5. Os casos omisso
os deste Edital serão re
esolvidos pe
ela Coorden
nação Gera
al do Projeto
o.

Brasília, 20 de Janeirro de 2022.
Profa
a. Titular Ma
arta Adriana
a Bustos Ro
omero
C
Coordenado
ora do LaSU
US-FAU-Un
nB
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