
  

CHAMADA INTERNA Nº 17/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA 

PARTICIPAR DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 - 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL – SULGÁS 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade 

Federal do Pampa, considerando a Política de Pesquisa contida no Projeto 

Institucional vigente, com o objetivo de selecionar propostas de Projetos de 

PD&I a serem desenvolvidos em parceria com a SULGÁS, no âmbito do seu 

Programa Plurianual de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – 2018-2022, 

torna público a presente chamada interna e convoca os interessados a 

submeterem suas propostas nos termos aqui estabelecidos. 

1. Toda documentação referente ao Edital de Chamada Pública nº 002/2019 - 

Chamada Pública para Seleção de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – Sulgás, 

encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://tinyurl.com/cpsulgas2019 

2. A participação no Edital de Chamada Pública nº 002/2019-Sulgás é limitada 

a, no máximo, três projetos (incluídos projetos já em andamento com a 

SULGÁS) por instituição. 

3. Para fins de participação neste Processo Seletivo, serão aceitas apenas as 

propostas de trabalhos que versem sobre as áreas de interesse prioritário da 

Sulgás conforme Anexo I do Edital de Chamada Pública nº 002/2019: 

I. Sistemas e tecnologias para redução de custos, aumento da segurança e 

eficiência operacional de sistemas de distribuição de gás natural; 

II. Uso do gás natural em veículos pesados; 

III. Desenvolvimento de equipamentos, sistemas, produtos e processos para 

aplicação do gás natural; 

IV. Estudo e desenvolvimento de fontes e formas alternativas de suprimento de 

gás; 

V. Geração e cogeração de energia a gás natural e misturas no mesmo com 

biogás e biometano. 

4. As propostas deverão ser encaminhadas, em formato eletrônico, até o dia 07 

de outubro de 2019 às 14h, para o seguinte endereço eletrônico: 

proppi@unipampa.edu.br (referindo no assunto do e-mail “Processo Seletivo – 

Sulgás”). A confirmação do recebimento da proposta ocorrerá via e-mail no dia 

07 de outubro até às 17h30min. 

http://tinyurl.com/cpsulgas2019
mailto:proppi@unipampa.edu.br


  

4.1 Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: Projeto 

Conceitual conforme descrito no Anexo II do Edital de Chamada Pública 

nº 002/2019. Deve ser enviada também, no mesmo e-mail, a Declaração 

de Originalidade do Projeto assinada pelo coordenador (Anexo V do 

Edital de Chamada Pública nº 002/2019). Os documentos citados não 

deverão ultrapassar o limite de 3Mbytes cada, e serem enviados em 

formato ".pdf". 

4.2 Serão desconsideradas as propostas que forem encaminhadas de 

forma extemporânea e aquelas em dissonância com as disposições da 

presente chamada interna e com o regulamento do Edital de Chamada 

Pública nº 002/2019. 

5. Após análise as propostas selecionadas serão divulgadas no dia 08 de 

outubro até às 12h. Caso haja discordância com o resultado poderá ser 

interposto recurso até dia 9 de outubro às 14h. 

6. A revisão e os ajustes das propostas selecionadas serão realizados pelo 

coordenador da proposta até o dia 11 de outubro às 14h e a submissão da 

Proposta Final ao Edital de Chamada Pública nº 002/2019 será realizada no dia 

11 de outubro até às 17h30. 

7. A presente Chamada Interna fica subordinada às disposições constantes no 

Edital de Chamada Pública nº 002/2019 - Chamada Pública para Seleção de 

Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Sulgás, disponível no 

endereço eletrônico: http://tinyurl.com/cpsulgas2019. 

 

Bagé, 27 de setembro de 2019. 

 

 

Velci Queiróz de Souza 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Universidade Federal do Pampa 

http://tinyurl.com/cpsulgas2019

