A Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e
Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO) torna pública a
convocação de dois (2) candidatos recomendados em suplência na
Chamada

FAPERO/CNPq

Desenvolvimento

Científico

nº

005/2016,

Programa

e

Tecnológico

Regional

de
–

Bolsas
PB-DC.

de
Em

conformidade ao item 1.4 do regulamento da presente Chamada, será
concedido pelo CNPq 2 (duas) bolsas DCR, no valor unitário para o nível de
enquadramento Pesquisador C do bolsista por um período de até 28 meses,
improrrogáveis, mais auxílio instalação e deslocamento quando pertinente, e, a
FAPERO realizará

o

pagamento

do

orçamento

de

contrapartida

ao

desenvolvimento do projeto de pesquisa no valor total de R$ 30.166,00 (trinta
mil cento e sessenta e seis reais) por projeto/proponente, dividido em duas
parcelas, quando contratados.
Segundo item 1.3.1: NOTA 1: caso o beneficiário já esteja instalado no local da
instituição executora, este não fará jus aos benefícios previstos de auxílio
instalação e deslocamento. NOTA 2: o beneficiário fará jus ao auxiliodeslocamento, quando pertinente, apenas uma vez, mesmo que venha a ser
beneficiado com bolsa DCR em outro Estado. NOTA 3: O candidato que se
deslocar para o local de desenvolvimento do projeto antes da aprovação final
da bolsa pelo CNPq não fará jus à passagem e ao auxílio-instalação.
Proponente

Título do Projeto

Área

Instituição

Eliete da Silva
Pereira

Povos indígenas e
tecnologias sociais da
memória - Patrimônio
cultural, registro da história
e territorialidade no estado
de Rondônia.

Ciências
Humanas

UNIR/JIPARANÁ

Fernanda Antunes
Fabian

Desenvolvimento de
Compostos Magnéticos
Baseados em Metais de
Transição, Terras Raras e
Óleo Resina de Copaíba.

Ciências
Exatas e
da Terra

UNIR/PVH
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