COMUNICADO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 01/2021
Considerando o descrito nas chamadas públicas:
CP 08/2021 - PIBIS
Em relação ao anexo IV (Quadro Sinótico de Bolsas Solicitadas), referente à
Chamada Pública Nº 08/2021 – Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social,
Pesquisa a Extensão Universitária – PIBIS, no item: “Link do Currículo Lattes do
Bolsista”; e
CP 10/2021 - PRÊMIO CONFAP
Em relação aos itens: 3.3.2.1 Categoria Pesquisador(a) Destaque: a) Link do
Currículo atualizado do(a) candidato(a), na Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/); 3.3.2.2Categoria Pesquisador Inovador: a) Link do
Currículo atualizado do(a) candidato(a), na Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/); referentes à Chamada Pública Nº 10/2021 Prêmio
Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Professor Francisco Romeu Landi”
Edição 2021/ Etapa Estadual – Paraná, nos respectivos anexos,
A Fundação Araucária recomenda que:
As informações/comprovantes atualizados referentes aos currículos Lattes
sejam repassadas tão logo que o sistema do CNPq relacionado à Plataforma
Lattes esteja restabelecida.
No momento, para atender às demandas das Chamadas Públicas, a Fundação
Araucária solicita que os proponentes sigam as seguintes orientações do CNPq:
“O CNPq informa que está disponível o acesso aos currículos da
Plataforma Lattes nas seguintes condições:
- Por meio do acesso direto ao currículo a partir do ID Lattes, escrevendo,
no campo de endereço do seu navegador: lattes.cnpq.br/[número do ID];
- Por meio de busca textual pelo endereço: buscatextual.cnpq.br/busca
textual;
- A base de dados conta com atualizações feitas até às 18h do dia 23 de
julho, dia de início da indisponibilidade dos sistemas;
- Não será possível, neste momento, fazer atualizações dos currículos,
mas está disponível a opção de impressão e download;
- O trabalho de restauração dos acessos ainda está em andamento,
incluindo novas atualizações da base de dados, que serão feitas nos
próximos dias, incluindo, nos currículos, as fotos e o número de citações;
- Lembramos que, devido ao elevado número de acessos que a base
provavelmente terá, o sistema pode apresentar alguma lentidão”.
(https://www.gov.br/cnpq/pt-br/informe-cnpq-8-2013-atualizacaosobre-o-retorno-do-acesso-aos-sistemas)
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