Dimensions Sciences COVID-19 Task Force Scholarship
Edital Brasil
Bolsa Força-Tarefa COVID-19 da Dimensions Sciences
Data de lançamento: 14 de abril de 2020

EMERGÊNCIA EM SAÚDE
Em resposta à pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, a Dimensions Sciences está lançando
este edital, em caráter emergencial, para apoiar aqueles que estão na linha de frente dos laboratórios
das forças-tarefas de enfrentamento à doença em todo o Brasil.

Resumo
Dimensions Sciences, organização não governamental sem fins lucrativos com sede nos EUA, torna
público este edital para a concessão de apoio financeiro para cientistas voluntariamente vinculados aos
laboratórios sediados no Brasil e pertencentes às forças-tarefas para o diagnóstico e pesquisa da COVID19. O apoio será concedido na forma de bolsa mensal (por 3 meses ou mais, dependendo da
disponibilidade de recursos). Serão oferecidas 7 (sete) bolsas para candidatos selecionados que estão
trabalhando sem nenhuma remuneração. Buscamos candidatos altamente motivados que realizam
atividades voltadas aos testes diagnósticos, vacinas, tratamentos ou bioinformática. Os projetos serão
avaliados com base na viabilidade, impacto para pacientes com COVID-19 e perfil dos candidatos.
As inscrições para a bolsa força-tarefa COVID-19 da Dimensions Sciences estarão abertas de 14 a 21
de abril de 2020 para candidatos do Brasil.
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Descrição do programa
1. Objetivos:
a. Acelerar a pesquisa em diagnóstico, vacinas, tratamento e epidemiologia sobre a COVID19.
b. Melhoria da produção científica sobre COVID-19.
c. Inclusão de minoria latina nas áreas de ciência e tecnologia.
d. Geração de conhecimento e formação em ciência e tecnologia.
e. Apoiar a formação de força de trabalho qualificada e diversificada em ciências e
tecnologia voltadas para o enfrentamento de doenças emergentes.
2. Bolsas:
a. Serão oferecidas 7 (sete) bolsas mensais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por um
período de 3 (três) meses.
b. O período de concessão das bolsas poderá ser estendido desde que haja disponibilidade
de recursos financeiros e confirmação da necessidade da permanência do bolsista na
força-tarefa na qual está vinculado.
c. Os recursos serão disponibilizados por transferência bancária individual em nome
exclusivo do candidato.
d. Os candidatos selecionados deverão apresentar relatórios mensais seguindo modelo a ser
encaminhado pela Dimensions Sciences.
e. Se o trabalho do bolsista for interrompido por decisão do responsável da força-tarefa ou
o indivíduo abandonar o programa (a qualquer momento e por qualquer motivo), o
bolsista deverá notificar imediatamente a Dimensions Sciences e o pagamento do período
trabalhado será

corresponderá

ao número de dias trabalhados até a data de

desligamento.
f. O recebimento da bolsa, objeto deste edital, não se configura como vínculo empregatício
ou compromisso de trabalho formal com a Dimensions Sciences.
3. Quem é elegível:
a. Profissionais com cidadania brasileira (ou residência permanente no Brasil) que
trabalham em atividades de pesquisa e desenvolvimento de diagnóstico, vacinas,
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tratamento ou bioinformática em uma força-tarefa brasileira voltada ao enfrentamento
da COVID-19.
b. Profissionais sem remuneração salarial ou bolsa de estudos.
c. Profissionais com, no mínimo, graduação concluída na área de atuação compatível com
sua função na força-tarefa.
d. O profissional deve ter uma conta exclusiva (sem outros titulares) em banco brasileiro.
4. Inscrição:
a. Período de inscrição: 14 a 21 de abril de 2020.
b. Documentos a serem enviados:
i. C.V. Lattes do candidato.
ii. C.V. Lattes do responsável pela força-tarefa ou chefe do laboratório (principal
investigator).
iii. Carta de recomendação do chefe do laboratório (principal investigator) vinculado
à força-tarefa COVID-19.
iv. Carta institucional confirmando atuação do laboratório na força-tarefa CVID-19.
v.

Plano de trabalho detalhando as atividades a serem realizadas pelo candidato na
força-tarefa COVID-19 assinado pelo superior direto.

vi. Video curto do candidato apresentando seu histórico pessoal e profissional, os
motivos que o motivaram à participar da força-tarefa e suas expectativas sobre
como essa participação impactará a sua vida profissional.
c. A falta de qualquer um dos documentos indicados no item 4b implicará na
desclassificação do candidato.
d. As inscrições deverão ser encaminhadas para Dimensions Sciences através do link
https://dimensionssciencesapplications.pvitl.com/registration/COVID19_TaskForce_Scholarship_Applicants do dia 14 de abril de 2020 até às 23h59min do dia
21 de abril de 2020.
5. Funções e responsabilidades:
a. Dimensions Sciences:
i. Decide sobre seleção de candidatos.
ii. Concede as bolsas de auxílio financeiro.
iii. É responsável pelos fundos destinados ao pagamento das bolsas mensais por, no
mínimo, 3 (três) meses.
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iv. Acompanha, mensalmente, as atividades realizadas pelos candidatos agraciados
neste Edital.
v. Decide sobre o encaminhamento das eventuais irregularidades no uso das bolsas.
vi. Acompanha a vida profissional dos premiados, para quantificar o impacto do
apoio recebido, por um período de 5 anos.
vii. Mantém canal de comunicação direto e aberto com os candidatos selecionados e
seus chefes imediatos.
b. Bolsista:
i. Deve ser cidadão brasileiro ou residente permanente do Brasil.
ii. Deve apresentar cópia do diploma de graduação (obrigatório) e pós-graduações
(se houver) em área compatível na sua função na força-tarefa COVID-19.
iii. Deve estar vinculado em instituição credenciada da força-tarefa COVID-19 no
Brasil realizando pesquisa sem compensação monetária.
iv. Deve ter uma conta bancária em instituição brasileira sendo o único titular.
v. Deve aplicar os recursos obtidos para seu benefício pessoal sendo vetado o
pagamento de serviços de terceiros.
vi. Deve notificar a Dimensions Sciences sobre quaisquer alterações em suas
atividades durante a duração da bolsa de estudos.
vii. Deve ser responsável pelas execução das atividades elencadas em seu plano de
trabalho e no termo de compromisso (grant agreement) com a Dimensions
Sciences.
viii. Deve encaminhar relatório mensal assinado pelo chefe do laboratório (principal
investigator) pelo tempo que receber a bolsa.
ix. Deve concordar em participar de pesquisas anuais feitas pelas Dimensions
Science, incluindo (mas não se limitando) o acompanhamento de suas atividades
de pesquisa, bolsas de pesquisa, bolsas de estudo, produção científica, empregos
e salários por um período de 5 anos após a conclusão da bolsa.
x. Deve permitir o uso de fotos, vídeos, e biografias em materiais de divulgação e
captação de recursos da Dimensions Sciences.
xi. Deve referenciar o apoio recebido pela Dimensions Sciences em publicações e
conferências.
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6. Considerações finais:
a. A seleção dos candidatos será feita pela Dimensions Sciences levando em consideração a
avaliação realizada pelo Comitê Científico da Dimensions Sciences e levará em conta o
impacto, a exequibilidade do plano de trabalho e a infra-estrutura, dentre outros
aspectos.
b. O resultado com a indicação dos candidatos selecionados neste edital será publicado no
dia 29 de abril de 2020 as 10 hrs no site da Dimensions Sciences e enviado à todos os
inscritos por email.
c. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas por email para:
scientific.committee@dimensionssciences.org.
d. Os casos omissos serão resolvidos pelo Board Director da Dimensions Sciences.
7. Cronograma resumido:
Data
14 de abril
21 de abril
29 de abril
5 de maio

Evento

Abertura do Edital
Prazo final para inscrição
Anúncio dos bolsistas selecionados
Início das bolsas
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