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EDITAL EMULSICARE Nº 01/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA em cumprimento a 

CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 06/2022 PROGRAMA MULHERES+TEC 

 

A representante legal da Emulsicare Industria e Comércio de Cosméticos Ltda, Carline 

Rudolf, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais torna público o Edital 

Emulsicare n. 01/2022  em cumprimento à CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 06/2022 

PROGRAMA MULHERES+TEC Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - 

Fundos Setoriais (SET) destinados a profissionais Graduados (G) e convida 

profissionais formados em Farmácia, Química, Engenharia Química e ou áreas afins 

a apresentarem propostas de acordo com o que estabelece este edital. 

 

1 FINALIDADE: 

Estimular a fixação e capacitação no País de recursos humanos com destacado 

desempenho acadêmico e tecnológico e/ou reconhecida competência profissional ao 

edital. 

O presente Edital refere-se a 1 (uma) Bolsa SET-G para pesquisador com dedicação 

exclusiva para acompanhamento das etapas tecnológicas, de desenvolvimento e 

lançamento de produtos do projeto EMULSION SKINCARE - LINHA DE 

COSMÉTICOS PARA O CUIDADO DE PELES SENSÍVEIS vinculado ao EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 06/2022 - PROGRAMA MULHERES+TEC.  

 

2 CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL 

Período de inscrição por e-

mail 

20 a 29 de julho de 2022 Via e-mail 

contato@emulsicare.com.br 

Publicação da Listagem de 

pessoas inscritas 

30 de julho de 2022 www.emulsicare.com.br/#editais-

internos 

Análise documental  Até 01 de agosto de 2022 Emulsicare Cosméticos 

Publicação das pessoas 

pré-classificadas 

Até 01 de agosto de 2022 www.emulsicare.com.br/#editais-

internos 

Entrevista com as pessoas 

pré-classificadas 

Até 02 de agosto de 2022 Emulsicare Cosméticos 

Publicação do 

candidato(a) 

classificado(a)  

03 de agosto de 2022 www.emulsicare.com.br/#editais-

internos 

Período para interposição 

de recurso ao resultado 

04 e 05 de agosto de 

2022 

Via e-mail 

contato@emulsicare.com.br 

Publicação após prazo de 

recurso  

08 de agosto de 2022 www.emulsicare.com.br/#editais-

internos 

Início das atividades 10 de agosto de 2022 Emulsicare Cosméticos 
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3 BOLSA 

A bolsa prevista no presente edital trata-se de uma Bolsa de Fomento Tecnológico e 

Extensão Inovadora na modalidade de Fixação e Capacitação de Recursos Humanos 

- Fundos Setoriais (SET) nível G, com valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), carga horária semanal de 40 h, vigência de 10 meses, a contar da 

publicação do resultado. 

 

4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO EDITAL  

4.1 Constituem requisitos para participar desta seleção:  

- Ser brasileiro ou estrangeiro residente e em situação regular no País; e  

- Ser profissional de nível superior com formação em Farmácia, Química, Engenharia 

Química e ou áreas afins; 

- Ter seu currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, o qual comprovará 

a experiência profissional do candidato.  

- Ter experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e/ou inovação em produtos cosméticos contendo ativos naturais. A 

experiência será comprovada por meio do Currículo Lattes.  

- Ter disponibilidade de cumprimento de 40 h semanais de atividades relacionadas ao 

projeto; 

- Não possuir outra modalidade de bolsa de órgãos de fomento; 

- Não possuir vínculo com outra empresa ou projeto na área de cosméticos; 

 

NOTAS: 

- aluno de pós-graduação poderá utilizar a bolsa, desde que tenha anuência formal de 

seu orientador e do coordenador do curso, e não seja beneficiário de outra bolsa do 

CNPq ou de qualquer entidade brasileira;  

- aposentado não poderá utilizar a bolsa na instituição pela qual se aposentou;  

- profissionais com vínculo celetista ou estatutário somente poderão ser bolsistas caso 

comprovem dispor de carga horária compatível com as atividades do projeto e após 

autorização da FAPESC; 

  

4.2 A pessoa interessada que não apresentar algum dos requisitos elencados no 

subitem 4.1 não terá sua inscrição homologada. 

 

5 OBRIGAÇÕES DA PESSOA SELECIONADA: 

5.1 São obrigações da pessoa selecionada:  

- Proceder com as atividades das etapas tecnológicas, de desenvolvimento e 

lançamento de produtos previstas no projeto EMULSION SKINCARE - LINHA DE 

COSMÉTICOS PARA O CUIDADO DE PELES SENSÍVEIS; 

- Cumprir com a carga horária diária e semanal, comunicando e justificando eventuais 

faltas.  
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- Ter habilidades pertinentes à execução das atividades propostas, além de 

competências pessoais como interesse, responsabilidade e disponibilidade.  

 

6. INSCRIÇÃO 

6.1 A inscrição deve ser realizada através de encaminhamento dos formulários 

preenchidos e em PDF para o e-mail contato@emulsicare.com.br, no período de 20 a 

29 de julho de 2022.  

6.2 O assunto do e-mail deverá conter obrigatoriamente e apenas “INSCRIÇÃO 

EDITAL 01/2022”  

6.3 A mensagem do e-mail deve conter os seguintes documentos anexados:  

- Ficha de Inscrição (ANEXO I)  

- Declaração de Responsabilidade e Disponibilidade (ANEXO II)  

- Cópia do Currículo Lattes; 

- Cópia do documento de identificação com foto (RG ou equivalente); 

- Cópia de comprovante de residência (recente) 

 

7. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

7.1 Etapa de Análise Documental  

a) A Equipe Emulsicare procederá à análise de admissibilidade e mérito quanto ao 

atendimento dos requisitos deste Edital, conforme descrito no Item 4. 

b) As inscrições que não atenderem aos requisitos acima mencionados serão 

desclassificadas deste Edital. 

c) A pessoa inscrita que não enviar toda a documentação dentro dos critérios e prazos 

estipulados terá sua inscrição indeferida neste processo seletivo.  

 

7.2 Etapa de entrevista  

a) As pessoas pré-classificadas na Etapa de análise documental seguirão para a 

etapa de entrevista; 

b) A entrevista será realizada pela Equipe Emulsicare e terá como critério de 

avaliação: 

- Experiência técnica no desenvolvimento de derivados vegetais e produtos 

cosméticos – 30 pontos 

- Experiência no desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação – 20 pontos 

- Experiência no uso de ferramentas de planejamento e análise de dados – 10 pontos; 

- Motivação para participar como pesquisador em uma startup na área de cosmético 

– 10 pontos 

- Comunicação e trabalho em equipe – 10 pontos 

- Pró-atividade, tomada de decisão, interesse – 10 pontos 

- Disponibilidade e flexibilidade de horários – 10 pontos 

 

 

mailto:contatoemulsicare@gmail.com
http://www.emulsicare.com.br/


 

Emulsicare Cosméticos  
Rua Uruguai, 458, Incubadora Univali. Centro, Itajaí, SC, CEP 88302-202 

Contato: (47)99936-3966 e-mail: contatoemulsicare@gmail.com  
www.emulsicare.com.br  

8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 

8.1 O resultado com a 'Lista de pessoas pré-classificadas' na etapa de análise 

documental, será divulgado no dia 01 de agosto de 2022, na página do Edital 

(www.emulsicare.com.br/#editais-internos).  

 

8.2 O resultado com o(a) candidato(a) selecionado será divulgado até o dia 03 de 

agosto de 2022, na página do Edital (www.emulsicare.com.br/#editais-internos).  

Ao resultado, cabe recurso interposto por pessoa inscrita no processo na data 

estipulada no cronograma, através de e-mail para contato@emulsicare.com.br, cujo 

assunto deve ser “RECURSO AO RESULTADO DO EDITAL 01/2022”. 

A avaliação dos pedidos de reconsideração e a publicação dos resultados será 

realizada seguindo o cronograma previsto neste edital. 

 

8.3 O resultado final será divulgado na página do Edital 

(www.emulsicare.com.br/#editais-internos), no dia 08 de agosto de 2022.  

 

9 APRESENTAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

9.1 A pessoa classificada deverá comparecer à Emulsicare na data estipulada no 

CRONOGRAMA, para que seja possível o cadastro para o pagamento da bolsa, com 

a seguinte documentação:  

- Cópia do RG e do CPF - Comprovante com número da Conta Bancária no Banco do 

Brasil em nome do bolsista (não poderá ser conta poupança). 

9.2 A Emulsicare está localizada junto à Incubadora Tecnológica Empresarial da 

Univali cujo endereço é Rua Uruguai, 458, Centro, Itajaí (SC). 

 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 O presente edital tem validade de 1 (um) ano a contar da data de publicação do 

resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.  

10.2 Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail contato@emulsicare.com.br.  

10.3 Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pela Equipe Emulsicare. 

 

 

Itajaí, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Carline Rudolf 

Representante Legal da 

Emulsicare Indústria e Comercio de Cosméticos LTDA 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

EDITAL EMULSICARE Nº 01/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

 

Nome Completo:_____________________________________________________ 

CPF:_______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: __/__/___                                      Idade: ________________ 

Telefone:___________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Grau de Instrução: (  )Graduação  (  )Especialização (  )Mestrado (  )Doutorado 

Curso de Graduação: ________________________ Conclusão em: ___________ 

 

 

 

 

Itajaí, ____de ___________de 2022. 

 

 

 

___________________________________  

Assinatura 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RESPONSABILIDADE  

 

 

EDITAL EMULSICARE Nº 01/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

 

Eu, ______________________________________, CPF nº_________________, 

declaro que tenho disponibilidade de 40 h semanais, em turno a ser definido para atuar 

como bolsista no projeto vinculado a este Edital e declaro serem verdadeiras as 

informações por mim fornecidas. Sendo assim, solicito a minha inscrição na seleção 

do Edital Emulsicare nº 01/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA. 

 

 

 

 

Itajaí, ____de ___________de 2022. 

 

 

 

___________________________________  

Assinatura 
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