
 
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 002/2020 
 

RBCIP - SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

A Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação - RBCIP é uma associação civil com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins econômicos, estatutariamente e legalmente (lei 13.243/16) enquadrada 

como instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT). Sua finalidade é fomentar e promover o ensino, 

a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento institucional, e, portanto, 

CONVIDA os interessados a apresentarem currículos para credenciamento de pesquisadores e apoio técnico 

ao P&D&I no âmbito das Resoluções da Presidência 001/2019 e 002/2019. Este convite está enquadrado nos 

procedimentos de seleção e contratação e as formas de pagamento de pessoal para atuar em eventos e projetos 

acadêmicos no âmbito da RBCIP, conforme RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 

0002/2019 da RBCIP do Distrito Federal. 

 

A  Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação - RBCIP, no uso de suas atribuições e tendo em vista: 

 

- a necessidade de aprimorar os mecanismos institucionais de incentivo à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica, voltados ao ambiente produtivo e social, visando a aceleração do Desenvolvimento Econômico e 

Social; 

 

 - a necessidade e a pertinência de utilizar as facilidades previstas na Lei nº 10.973, de 02/12/2004, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13.243, de 2016 referente à Lei da Inovação, para aumentar a eficácia das ações 

inovadoras;  

 

- a necessidade de estabelecer mecanismos de incentivo, proteção e exploração da criação intelectual 

produzida pela RBCIP e seus parceiros; 

 

Convida pesquisadores e apoio técnico a apresentarem currículo para credenciamento em banco de talentos 

para participar dos Nucleos de Inovação Tecnológica para Desenvolvimento Regional e para o Desenvolvimento 

Educacional de acordo com as RP 001/2019 e RP 002/2019. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS 

A solicitação deve ser apresentada, pelo candidato, mediante o envio dos seus dados para 

cadastramentorbcip@gmail.com , anexando Currículo ou informando endereço lattes; 

 

O cadastro deverá mencionar o NIT que está interessado em participar desta Chamada Pública. 

 

2. CRONOGRAMA 

Evento Data 

Início do envio das candidaturas 07/10/2020 

Data limite para submissão das candidaturas 30/10/2020 

Divulgação dos resultados por email da RBICP aos 

candidatos aprovados 

01/11/2020 

As solicitações devem ser enviadas ao RBCIP até às 23h59min. (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos), horário de Brasília, na data limite para submissão das candidaturas. 

mailto:cadastramentorbcip@gmail.com


Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a RBCIP não se responsabiliza por 

propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos. 

 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão ser obtidos por 

intermédio do endereço eletrônico contato@rbcip.org e referenciando-se ao número da Chamada e nome do 

projeto. 

 

4. DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, a 

critério da RBCIP, sem que isso implique em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

A RBCIP poderá cancelar a presente chamada pública caso o Comitê julgador não se pronuncie no prazo de 

30 dias a contar da entrega das propostas para análise. 

 

5. IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 

A presente chamada pública poderá ser impugnada, até o segundo dia útil anterior ao prazo final 

estabelecido para submissão das candidaturas. 

Decairá do direito de impugnar os termos da presente chamada o candidato que não o fizer até o segundo dia 

útil anterior ao prazo final estabelecido para submissão das candidaturas. Não terá efeito de recurso a 

impugnação feita por aquele que, em o tendo aceito sem objeção, venha apontar, posteriormente ao 

julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação responsável pela Chamada Pública, por meio eletrônico, 

para o endereçocontato@rbcip.org. 
 

6. CLÁUSULA DE RESERVA 

A RBCIP reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 

na presente Chamada. 

 
Brasília, 07 de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELO ESTRELA FICHE 
Presidente 

Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação 
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