A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA – FAPESC torna público a seguinte ERRATA, relativa ao EDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA FAPESC Nº 48/2021 – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 48/2021
PROGRAMA FAPESC DE FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

No item 8 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS, subitem 8.1.
Onde se lê:
i) Não possuir vínculo remunerado (empregatício, funcional e/ou estatutário) à exceção de
até 10 (dez) horas semanais em atividade de docência;
Leia-se:
i) Não possuir vínculo remunerado, à exceção de até 10 (dez) horas/semanais em atividade
de docência ou possuir vínculo empregatício, funcional e/ou estatutário que permita tempo
compatível para a realização das atividades do Curso, desde que este vínculo seja
expressamente autorizado pelo Orientador e pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação.

No item 9 IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS, subitem 9.1.
Onde se lê:
i) Declaração de que não possui vínculo empregatício (Anexo IV).
Leia-se:
i) Termo de Disponibilidade de Carga Horária (Anexo IV).

No Anexo II, item 6 DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA.
Onde se lê:
e) Os bolsistas da FAPESC, matriculados em PPG no estado de Santa Catarina, poderão
exercer atividade remunerada de docência em até 10 horas/semanais. Caberá à FAPESC,
após análise da documentação, aprovar ou não essa atividade.
Leia-se:
e) Os bolsistas da FAPESC, matriculados em PPG no estado de Santa Catarina, poderão
exercer atividade remunerada de docência em até 10 horas/semanais ou possuir vínculo
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atividades do Curso, desde que este vínculo seja expressamente autorizado pelo Orientador
e pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação.

Onde se lê:
g) A acumulação de carga horária com vínculo remunerado (empregatício, bolsa, funcional
e estatutário), à exceção de 10 (dez) horas semanais é vedada.
Leia-se:
g) É permitida a acumulação de carga horária com vínculo de até 10 (dez) horas/semanais
em atividade de docência ou vínculo empregatício, funcional e/ou estatutário, que permita
tempo compatível para a realização das atividades do Curso, desde que este vínculo seja
expressamente autorizado pelo Orientador e pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação.

No Anexo IV, acrescenta-se a seguinte redação:
( ) possuo vínculo empregatício, funcional e/ou estatutário que permite tempo compatível
para a realização das atividades do Curso (necessário comprovar autorização do Orientador
e do Colegiado do Programa de Pós-Graduação).

Florianópolis, 02 de dezembro de 2021.

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da FAPESC
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