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EDITAL	–	SELEÇÃO	DE	BOLSISTAS	

PROPCI/UFBA 03/2018 – PIBITI 
PROGRAMA	DE	INICIAÇÃO	À	INOVAÇÃO	TECNOLÓGICA	–	PIBITI/UFBA-CNPq 

 
Título do Projeto: 

  Desenvolvimento de Solução em Computação Cognitiva para Geração de Análise de Políticas 
Públicas de Bibliotecas    

	

O Laboratório de Pesquisas em Tecnologias Informacionais e Inclusão 

Sociodigital – LTI Digital/ICI/UFBA, coordenado pela Profa. Barbara Coelho, 

torna público o processo de seleção de discente de graduação para atuar como 

bolsista de Iniciação Científica/CNPq no Projeto Desenvolvimento de Solução 

em Computação Cognitiva para Geração de Análise de Políticas Públicas de 

Bibliotecas.  

I – Do Cargo: Bolsista de Iniciação científica. II Atribuições: Implementação 

de solução com base em computação cognitiva para analisar políticas públicas 

sobre bibliotecas, produção de conteúdo para redes sociais (site, facebook, 

instagram e youtube); Auxiliar em rotinas institucionais ligadas à gestão e à 

produção das atividades do LTI. III - Descrição Detalhada: Acessar o material 

bibliográfico sobre computação cognitiva fornecido pela IBM; Registrar o 

estabelecimento de critérios de implementação da solução; Testar software 

demonstrativo para acesso a plataforma de computação cognitiva Watson da 

IBM, utilizando os dados mapeados no projeto Política pública para bibliotecas 

escolares: os desafios promovidos pelas tecnologias digitais, as novas formas 

de interação e aquisição com a informação no contexto educacional; Ensinar o 

software a promover as melhores análises das políticas públicas; Observar se é 

possível utilizar a computação cognitiva como uma solução para geração de 

análise de políticas públicas sobre bibliotecas; Descrever os processos que 

implicam na implementação de uma solução com base em computação 
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cognitiva que possa ser oferecida como serviço de apoio à pesquisas 

científicas. Participar da Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação e 

do grupo de pesquisa e trabalho do LTI, participar das atividades de oficina e 

treinamento, assim como dos encontros de planejamento. Realizar a 

manutenção de site e redes sociais do projeto, gerar conteúdo para envio e 

divulgação junto à imprensa. IV - Requisitos/Experiência: Estar matriculado 

na graduação da UFBA, a partir do 4o semestre, em Biblioteconomia e 

Documentação, Pedagogia, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, 

BI de Ciência e Tecnologia; ter Interesse na área de Computação Cognitiva, 

Políticas Públicas e Bibliotecas; ter boa capacidade de comunicação; ter 

domínio da escrita na língua portuguesa, ter disponibilidade de 20 

horas/semanais para participar de reuniões e das atividades de estudo e de 

extensão; não possuir vínculo empregatício nem estar em período de estágio 

obrigatório. Não há necessidade de experiência prévia. V – Período: A bolsa 

de iniciação científica terá duração de 12 (doze) meses - de julho de 2018 a 

julho de 2019 -, podendo haver renovação por igual período. VI - Da 
remuneração: Bolsa Iniciação Científica CNPq no valor de R$400,00. VII – 
Das inscrições: Período - de 18/06/2018 a 20/06/2018. Os interessados 

deverão enviar por e-mail uma cópia do comprovante de matrícula, do histórico 

escolar da graduação e carta de intenção (uma lauda, contendo contatos de e-

mail e telefone). Enviar para o endereço: barbaran@ufba.br com o título 

“Seleção Bolsista PIBITI Projeto LTI/ICI/UFBA”. Os arquivos, que forem 

colocados em anexo a este e-mail pelo/a candidato/a, deverão estar 

identificados com o nome do/a candidato/a e tipo de documento. (ex: 

barbara_silva_historico.pdf). IX - DAS vagas: 01 (uma) vaga remunerada e 01 

(uma) vaga voluntária. X - Do processo seletivo: Os candidato(a)s deverão 

participar de processo seletivo que inclui 02 (duas) etapas: 1a etapa: análise de 

documentos; 2a etapa: entrevista presencial. Em caso de empate, será 

adotado o escore do histórico escolar do Curso de Graduação para desempate. 

A comprovação documental será feita no ato da 2a etapa, caso seja 

selecionado.  
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1a ETAPA – ANÁLISE DE HISTÓRICO E CARTA DE INTENÇÃO (peso total 5) 

Eliminatória. Nesta etapa, os candidatos serão selecionados em função da 

pontuação obtida a partir dos critérios apresentados nos quadros abaixo. Serão 

selecionados para a próxima etapa, até 5 candidatos. O resultado desta 

primeira fase será enviado por e-mail para todos os candidatos até 22/06/2018.  

ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR (peso 2) Média aritmética simples: 
A=4, B=3, C=2, D=1 
Até o máximo: 40 pontos  

Valores numéricos para a nota do Histórico escolar:  

NOTA INTERVALO 
A 9 10 
B 7,5 8,9 
C 6,9 7,4 
D 5.0 5,9 

 

ANALISE DA CARTA DE INTENÇÃO (peso 3)  

CRITÉRIOS NOTA 
Domínio da Língua Portuguesa  1,0 
Interesse pelo campo da Pesquisa  1,0 
Interesse pela área de computação cognitiva  1,0 

 

2a ETAPA – ENTREVISTA (PESO TOTAL 5) 

A 2a etapa será classificatória. A entrevista ocorrerá no dia 25/06/2018, às 

14:00h, no turno vespertino, no espaço do LAI, localizado no ICI-UFBA, na 

Campus Universitário do Canela - Rua Basílio da Gama, s/n CEP 40.110-100 - 

Salvador - BA Tel: (71) 3283.7764. Nesta etapa os candidatos serão 

entrevistados sobre seus interesses e habilidades potenciais na área da 

pesquisa e sobre a computação cognitiva, bem como avaliada disponibilidade 

para o trabalho.  
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CRONOGRAMA 

DATA* ATIVIDADE 
18/06/2018 a 20/06/2018 Inscrição (envio por e-mail de uma cópia do 

comprovante de matrícula, do histórico 
escolar da graduação e carta de intenção). 

22/06/2018 Resultado 1a fase - Análise de Documentos.  

 
25/06/2018 2a etapa – entrevista. 
25/06/2018 Resultado Final  

25/06/2018 a 26/06/2018 Entrega dos documentos para implementação 
da bolsa na secretaria do PIBIC na PROPCI 
localizada na rua Basílio da Gama n. 06, 
Canela, nos dias 25/06 e 26/06  no horário de 
07:00 às 18:00. 

 

 

Atenciosamente, 

LTI Digital/ICI/UFBA 

 

  

 


