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ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES BOLSISTAS PARA O 

OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS PÚBLICAS DO CEARÁ 

Edital nº 03/2021 

(Aditivo ao Edital nº 02/2021) 

 

A Fundação Sintaf, por meio de sua Diretoria Executiva, modifica os itens 1, 3, 4, 5 e 8 do 

Edital nº 02/2021, que diz respeito ao calendário do processo seletivo de candidatos a 

pesquisadores bolsistas para atuar no Observatório de Finanças Públicas do Ceará (Ofice), que 

passa a vigorar de acordo com a tabela abaixo: 

1. DO OBJETO 

O presente instrumento pretende selecionar candidatos a 2 (duas) vagas de pesquisador 

júnior para a execução de atividades relacionadas ao Observatório de Finanças Públicas do Ceará 

(Ofice), centro de estudos e pesquisas, mantido pela Fundação Sintaf, que se propõe a analisar de 

forma científica e independente a tributação e as finanças públicas do Estado do Ceará, dos 

municípios cearenses e de outras entidades federativas. 

... 

3. VALOR E VIGÊNCIA DA BOLSA 

3.1 O valor da bolsa para Pesquisador Júnior que presta 20 (vinte) horas semanais de 

atividades está fixada no valor de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensal. 

3.2 O período de vigência da bolsa será de 12 meses, a partir de dezembro de 2021 a 

novembro de 2022. 
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... 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições serão realizadas de 18 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021, por 

meio do e-mail fundacao@fundacaosintaf.org.br (neste caso, enviar os documentos solicitados a 

seguir em meio digital/escaneados) ou presencialmente na Sede da Fundação Sintaf, localizada à 

Rua Padre Mororó, 952, Centro, Fortaleza-CE, CEP 60015-220, mediante: a. formulário de 

inscrição preenchido (disponível no Portal da Fundação Sintaf: www.fundacaosintaf.org.br); b. 

carta de apresentação do candidato indicando os motivos de seu interesse para ser bolsista de um 

Observatório de Finanças Públicas; c. currículo lattes ou vitae; d. histórico acadêmico atualizado; 

e. declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino superior e f. carta de 

recomendação de professor do Curso de Graduação do qual é aluno. 

... 

DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção será feita por meio de prova escrita, análise do Curriculum Vitae / Currículo 

Lattes  e entrevista presencial na Sede da Fundação Sintaf, localizada à Rua Padre Mororó, 952, 

Centro, Fortaleza-CE, CEP 60015-220. 

5.2  O valor  máximo da nota de cada item da seleção será de 10 (dez) pontos, distribuídos 

com os seguintes percentuais para a nota final: 

5.2.1 Prova escrita: 70% (setenta por cento); 

5.2.2 Curriculum Vitae / Currículo Lattes: 20% (vinte por cento); e 

5.2.3 Entrevista 10% (dez por cento). 

... 
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8. CALENDÁRIO 

 

EVENTO PRAZOS 

Lançamento do Edital 
18/10/2021 

Período de inscrições 
18/10/2021 a 19/11/2021 

Prova escrita  22/11/2021 

Divulgação do Resultado da Prova Escrita 24/11/2021 

Entrevista 25/11/2021 

Divulgação do Resultado Final 26/11/2021 

Início das atividades 01/12/2021 

 

Todos os demais termos do Edital nº 02/2021 permanecem inalterados.  

Este aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.  

 

Fortaleza, 25 de outubro de 2021. 

 

 

 

Jurandir Gurgel Gondim Filho 

Diretor Técnico-Científico 

Fundação Sintaf 


