EDITAL CAIn-IB 01/2017 – SELEÇÃO INTERNA EDITAl VRERI 061/2017
“MOBILIDADE DE FUNCIONÁRIOS” EDIÇÃO 2017

Em atenção ao item 6. DAS PROPOSTAS1, do EDITAL VRERI 061/2017, A
Coordenadoria de Ações Internacionais do Instituto de Biologia (CAIn-IB) torna
público o calendário interno de inscrição dos funcionários do Instituto de Biologia.

1. OBJETIVO
Promover a seleção interna das duas propostas para o EDITAL VRERI 061/2017,
que receberão a carta de recomendação da Direção do Instituto de Biologia2.

2. CALENDÁRIO
•

Prazo final para inscrição interna de proposta, por e-mail: 07 de julho de
2017

•

Reunião da Banca Avaliadora para seleção das propostas internas: 11
de julho de 2017

•

Divulgação do Resultado da Seleção Interna IB: 12 de julho de 2017

As demais datas seguem o calendário divulgado no EDITAL VRERI 061/2017

1

Cada Unidade/Órgão poderá submeter até duas propostas selecionadas internamente. Somente estas duas
propostas deverão conter a carta de recomendação da Direção da Unidade/Órgão.
2

A seleção só será necessária caso a CAIn-IB receba mais que 2 (duas) propostas até o prazo final para as
inscrições internas.
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3. INSCRIÇÕES INTERNAS
Os interessados deverão encaminhar até às 17h do dia 07 de julho de 2017, por email, para internationalofficeib@unicamp.br, um arquivo PDF dos documentos que
compõe a proposta, segundo o item 6. DAS PROPOSTAS, do EDITAL VRERI
061/2017. Os itens necessários são:
• Manifestação de interesse contendo:
a. Nome do autor da proposta;
b. Unidade de lotação do autor da proposta;
c. Identificação da instituição de destino;
d. País de destino;
e. Data de início das atividades;
f. Quantidade de dias de permanência;
g. Cronograma de Atividades;
h. Justificativa da escolha da instituição de destino;
i. Justificativa da proposta (por que a sua proposta deve ser selecionada?);
j. Resultados esperados.
• Currículo resumido (lattes se houver);
• Carta de aceite da instituição estrangeira especificando o período e a
concordância com o cronograma de atividades;
• O documento de anuência da chefia imediata com o “de acordo” da
Diretoria do IB será produzido pela CAIn-IB, apenas para as propostas
selecionadas. É de responsabilidade do Funcionário se certificar que o
Chefe Imediato está de acordo com o afastamento no período indicado
na proposta.
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• Cópia dos seguintes documentos pessoais: passaporte com validade
mínima de 6 meses além do término das atividades, identidade funcional,
CPF, comprovante de dados bancários e comprovante de residência.

4. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS.
Com o objetivo de promover a seleção interna de duas propostas para o EDITAL
VRERI 061/2017, uma Comissão de Avaliação será indicada pela CAIn-IB. A
composição da Comissão de Avaliação será informada a todos os interessados
até o dia 07 de julho de 2017.

4.1.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A Comissão de Avaliação Interna indicada pela CAIn-IB irá usar os Critérios de
Avaliação propostos pelo EDITAL VRERI 061/2017. Além disso, será levada em
conta a realidade do Instituto de Biologia, com sua pluralidade de servidores em
áreas administrativas e técnicas.

4.2.

RESULTADO DA SELEÇÃO

A relação das propostas selecionadas será divulgada no site do Instituto de
Biologia (http://www.ib.unicamp.br/) no dia 12 de julho de 2017. O documento de
anuência da chefia imediata com o “de acordo” da Diretoria do IB será enviada
para os selecionados ainda no dia 12.

5. INFORMAÇÕES
Coordenadoria de Ações Internacionais do Instituto de Biologia (CAIn-IB)
internationalofficeib@unicamp.br
1-1439
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