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EDITAL SECTI Nº 003/2021 – PROGRAMA TRILHAS INOVA 

 
O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - 
SECTI, com o objetivo de desenvolver talentos e apoiar projetos de base tecnológica através da 
linha de ação “Mais Inovação” - no âmbito do Programa “Inova Maranhão”, torna público o 
lançamento do presente edital e convida os interessados a se inscreverem no processo seletivo, 

conforme o que consta no Processo Administrativo 0098919/2021 - SECTI, sujeitando-se, no 
que couber, às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 
2015, Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, alterada pela Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 
2016; Decreto Federal nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, Decreto Estadual nº 34.648, de 2 de 
janeiro de 2019, Acordo de Cooperação Técnica 001/2021 - SECTI/FAPEMA assinado em 31 
de maio de 2021 entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do 
Maranhão - FAPEMA e a SECTI e demais legislações aplicáveis, de acordo com os termos aqui 
estabelecidos. 
 
1 OBJETIVOS  
1.1 Geral 
O objetivo do Programa Trilhas é desenvolver nos aprovados habilidades e conhecimentos 
técnicos em programação, design ou ciência de dados, carreiras que possuem demanda local e 
internacional constante de profissionais, reconhecidas por gerar empregos de alto valor 
agregado. 
 
1.2 Específicos 
a) Desenvolver Habilidades Técnicas 
O objetivo do programa é capacitar profissionais em tecnologias digitais como programação, 
desenvolvimento de sites, sistemas, design, interface, ciência de dados, criação de dashboards, 
conexão de dados e afins.  
b) Desenvolver Habilidades Interpessoais 
Além das habilidades técnicas, o programa visa desenvolver habilidades interpessoais como o 
trabalho em equipe, a autorreflexão, comunicação clara, resolução de problemas e gestão do 
tempo.  
c) Proporcionar Experiências Práticas 
Os participantes do programa também terão rotinas semanais que envolvem trabalho em equipe, 
aplicação prática do conhecimento em projetos e resolução de desafios rápidos – hackathons, 
ajudando-os a criar e manter seu portfólio. 
d) Impulsionar o Empreendedorismo e a Empregabilidade 
Através do desenvolvimento de habilidades técnicas e interpessoais, o participante terá um 
perfil mais competitivo para concorrer em vagas de empresas ou montar o seu próprio negócio 
digital. O Programa Trilhas Inova também possui um banco de talentos onde os participantes 
que concluírem o curso, terão seus perfis e currículos adicionados ao banco, que será 
disponibilizado para as principais empresas empregadoras do Maranhão. 
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2. PÚBLICO ALVO 
2.1 O presente edital é destinado ao público maranhense e residente no Maranhão que deseja se 
qualificar ou se requalificar nas áreas de tecnologia e produto, com vistas a atender as demandas 
crescentes deste mercado. 
 
2.2 Caso aprovado, serão exigidos documentos que comprovem o atendimento ao item 2.1, 
como carteira de identidade e/ou comprovante de residência. 
 
3. RECURSOS FINANCEIROS E SUA APLICAÇÃO 
3.1 Visão Geral 
Os recursos alocados para o financiamento do presente edital serão da ordem de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), oriundos do Estado do Maranhão, por meio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, com fulcro 
no Acordo de Cooperação Técnica 001/2021 - SECTI/FAPEMA, assinado em 31 de maio de 
2021. 
 
Quadro 1. Classificação Orçamentária 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS 
Unidade Orçamentária 24202 (FAPEMA) 
Ação 4740 (Mais Inovação) 
Subação 11148 (Inovação Bolsa) 
Fonte 101 
Recursos Financeiros R$ 200.000,00 
Modalidade Bolsa 
Dotação orçamentária 2021: R$ 200.000,00 

 
3.1.1 As bolsas serão financiadas conforme descrição do Quadro 2. 
Quadro 2. Aplicação dos Recursos 
Item Valor da 

Bolsa 
Qtd Vigência Total 

Participantes R$    500,00 100 4 meses R$ 200.000,00 
 
3.3 Bolsa de Auxílio para os Participantes 
O Programa Trilhas Inova concederá uma bolsa de R$ 500,00 (quinhentos reais) durante os 04 
(quatro) meses de execução do programa aos 100 (cem) aprovados na etapa final do processo 
seletivo. 
 
4 METODOLOGIA 
4.1 Trilhas Inova é um programa de capacitação tecnológica de curta duração. São 16 semanas 
em que os participantes aprovados passarão por uma das 3 trilhas + Trilha complementar: 

1 - Trilha de Programação – 50 vagas – Carga Horária de 384hrs;  
2 - Design e Experiência – 25 vagas – Carga Horária de 354hrs; 
3 - Ciência de Dados – 25 vagas – Carga Horária de 364hrs; 
4 – Trilha de Carreira – Complementar – Carga Horária de 290hrs. 
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4.2 Nas trilhas de aprendizado, os participantes receberão um perfil de acesso a uma 
plataforma de educação online para acessar as aulas e exercícios. Além da trilha de aprendizado, 
o programa tem Desafios, que são lançados quinzenalmente para serem desenvolvidos pelos 
participantes, que serão divididos em equipes. Os encontros semanais serão realizados todo 
sábado, remotamente, através da internet. 
 
4.3 Os participantes que completarem as trilhas, além de receberem os certificados dos 
respectivos cursos que completarem na plataforma, receberão um certificado de conclusão do 
Programa Trilhas, com carga horária de 200 horas.  
 
4.4 Trilhas de Aprendizado 
4.4.1 – Trilha de Programação – 50 vagas 
A trilha de programação conta com os conhecimentos de: Arquitetura de Computadores, 
HTML, CSS, Scrum, Git, GitHub, JavaScript, Orientação a Objetos, Algoritmos e estrutura de 
dados, Python, Java entre outros. 
4.4.2 – Trilha de Design e Experiência – 25 vagas 
Estratégia de UX, Métodos de pesquisa, Prototipação de telas em baixa e alta fidelidade, Testes 
de Usabilidade, Handoff e relacionamento com a equipe, entre outros. 
4.4.3 – Trilha de Ciência de Dados – 25 vagas 
Introdução à Data Science, Power BI, Python, Pandas, Estatística, Análise e Clusterização de 
Dados, Regressão Linear, Visualização de Dados, Dashboards, entre outros. 
4.4.4 - Conteúdo Programático das Trilhas 

O conteúdo completo, com todos os cursos de cada trilha está disponível na URL: 
https://www.inova.ma.gov.br/trilhas. 
 
5 CRONOGRAMA DO PROGRAMA 

Atividade Datas 
Lançamento do Edital e Início das Inscrições 01 de junho de 2021 
Data limite para Inscrições 02 de julho de 2021- 23:59 

Período de testes de nivelamento 
03 e 04 de julho de 2021 – 
08:00 às 12:00 

Divulgação dos aprovados para a Etapa de Desafios Práticos 08 de julho de 2021 
Período de recursos 09 a 13 de julho de 2021 
Etapa de Desafios Práticos 17 a 23 de julho de 2021 
Divulgação da Lista dos Aprovados - Parcial 31 de julho de 2021 
Período de recursos 01 a 05 de agosto de 2021 
Divulgação da Lista dos Aprovados - Definitiva 06 de agosto de 2021 
Início do Programa Trilhas 07 de agosto de 2021 
Encerramento do Programa Trilhas 27 de novembro de 2021 
 
6 REQUISITOS MÍNIMOS  
6.1 – Requerimentos 
Para se candidatar no processo seletivo, é necessário: 

a) Ter 16 (dezesseis) anos completos antes do momento da inscrição ou mais; 
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b) Ter Ensino Fundamental Completo; 
c) Ter acesso a um computador/notebook com internet banda larga para participar das 

aulas. A SECTI ou a FAPEMA não se responsabilizam pelo fornecimento dos 
equipamentos necessários para a realização das aulas. 

 
 
6.2 – Critérios de Desempate: 
6.2.1 Havendo empate, o desempate seguirá com o critério de idade. Dando-se preferência 
ao(à) candidato(a) de idade mais elevada, conforme o Art. 27, parágrafo único, da Lei nº 
10.741/2003. 

 
 
7 JORNADA DO INSCRITO  
7.1 – Inscrição 
7.1.1 O candidato interessado deverá, inicialmente, acessar o site https://inova.ma.gov.br/, e 
clicar no menu “Trilhas” ou ir direto na URL https://www.inova.ma.gov.br/trilhas-inscricao. 
7.1.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário, dentro do prazo, 
com todas as informações requeridas sob pena do indeferimento da sua inscrição caso esses 
itens não sejam feitos antes do prazo final de inscrição. 
7.1.3     O candidato, no ato de sua inscrição, deverá fazer o upload dos seguintes documentos, 
em formato PDF, com o tamanho máximo de 02 megabytes: 
         7.1.3.1 Diploma que comprove a conclusão do Ensino Fundamental; 
         7.1.3.2 RG e CPF; 

 7.1.3.3 Comprovante de residência no estado do Maranhão, em nome do proponente. 
Podem ser usados para comprovação de residência no Maranhão uma conta de água, luz ou 
telefone datada do mês em que está sendo realizada a inscrição. A validação.de 
comprovantes em nome de parentes próximos (mãe, pai ou cônjuge) deverá ser realizada 
mediante apresentação de RG, CNH ou certidão de casamento) no mesmo PDF. 

7.1.4 No formulário de inscrição, o candidato precisa determinar a ordem de prioridade da 
trilha que deseja cursar, seja a Trilha de Programação, de Design e Experiência ou de Ciência 
de Dados. 
7.1.5 Caso o candidato não atenda a qualquer um dos pré-requisitos elencados no item 6, não 
preencha corretamente o formulário de inscrição ou não faça o upload completo dos 
documentos exigidos, não estará habilitado a concorrer ao objeto deste Edital. 
7.1.6 Todas as informações fornecidas serão verificadas junto às instituições de competência. 
Em caso de informação falsa, ocorrerá eliminação imediata do candidato. 
7.1.7 As inscrições que não atendam a todos os requisitos estabelecidos neste Edital serão 
tornadas sem efeito. 
7.1.8 A inscrição do estudante implicará na aceitação expressa das normas contidas neste 
Edital. 
  
7.2 - Seleção 
7.2.1  Na primeira fase da seleção, os participantes serão avaliados de acordo com os seguintes 
critérios: teste de lógica (pontuação: até 400 pontos); teste de inglês nível básico (pontuação: até 
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200 pontos); teste de interpretação de texto (pontuação: até 200 pontos). Ao final, serão 
selecionados os 200 candidatos com maior pontuação para passar à próxima fase. 
7.2.2 Na segunda fase da seleção, após a liberação da lista dos selecionados para a segunda 
fase, esses participantes receberão desafios para os quais deverão apresentar projetos de 
soluções. A Comissão de Seleção do Projeto Trilhas avaliará as entregas dos alunos e atribuirá 
uma pontuação entre 0 e 300 pontos. Ao fim da segunda fase, as notas da primeira fase serão 
somadas às notas da segunda fase, concretizando assim um novo ranking no qual os 100 
candidatos mais bem classificados, serão aprovados para participar do restante do programa. 
7.2.3 A comissão de avaliadores será formada pela equipe constituída de 5 consultores ad hoc 
com experiência nas tecnologias praticadas no programa indicados pelo Inova Maranhão, 3 
técnicos de inovação e empreendedorismo do Inova Maranhão e 1 técnico de inovação e 
empreendedorismo da FAPEMA. 
7.2.4 Os testes de nivelamento e Desafios deverão ser feitos nas datas apontadas no 
cronograma.  
7.2.5 Os participantes receberão os links dos seus testes às 07:00 horas da manhã do dia 03/07 e 
deverão iniciá-los às 8:00 horas e finalizá-los até, no máximo, 12:00 horas. 
7.2.6 Caso os participantes não recebam os links ou enfrentem problemas com internet, deverão 
sinalizar via e-mail até as 15:00 horas do dia 03/07. Estes terão seus testes anulados e receberão 
um novo link às 7:00 horas da manhã do dia 04/07. Se os problemas persistirem no dia seguinte, 
o candidato será desclassificado. 
7.2.7 Os 200 participantes aprovados para a segunda fase do processo seletivo receberão os 
links com descrição e instruções para os desafios às 7:00 horas do dia 17/07, devendo enviar 
uma apresentação sobre sua solução proposta até as 23:59 horas do dia 20/07. 
7.2.5 A lista dos aprovados será disponibilizada no site do Inova Maranhão 
(https://www.inova.ma.gov.br/), da SECTI (http://www.secti.ma.gov.br/) e da FAPEMA 
(https://www.fapema.br) de acordo com o cronograma disposto no Item 6. Os inscritos também 
receberão uma mensagem no seu endereço de e-mail informando se passaram ou não, no 
seletivo. 
 
7.3 - Dos Recursos 
7.3.1 O candidato poderá interpor recurso ao resultado utilizando modelo constante do Anexo 
I deste edital, devidamente assinado pelo candidato, e entregue através do e-mail 
inovamaranhao@gmail.com, exclusivamente no prazo de 3 (três) dias úteis após publicação 
do resultado, conforme itens 5 e 7.2.4. 
7.3.2 Não será aceito nenhum documento quando da interposição do recurso, sendo recebido 
apenas o formulário próprio definido no Anexo I constante deste edital, devidamente preenchido 
e assinado pelo candidato. 
7.3.3 A "Comissão de Seleção do Projeto Trilhas" irá realizar a análise e julgamento dos 
recursos interpostos. 
7.3.4 O resultado será divulgado no endereço eletrônico da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – SECTI (www.secti.ma.gov.br), no prazo fixado no Anexo I. 
7.3.5 Não serão analisados os recursos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) 
candidato(s), ou aqueles interpostos fora dos prazos estipulados neste Edital. 
 
7.4 – Contratação dos Bolsistas 
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7.4.1 Os alunos aprovados deverão fazer o cadastro na plataforma PATRONAGE da 
FAPEMA, preparar e entregar a documentação de acordo com os critérios apresentados pela 
FAPEMA ao serem aprovados, bem como se submeter ao processo de conferência dos 
indicadores socioeconômicos apresentados no ato da inscrição. A documentação impressa a ser 
entregue será: 

d) Formulário de solicitação, emitido pelo Sistema PATRONAGE da FAPEMA, 
preenchido e devidamente assinado; 

e) Termo de compromisso do bolsista; 
f) RG e CPF; 
g) Comprovante de conclusão do ensino fundamental; 
h) Dados bancários. Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil (constando 

agência e conta corrente, situada no estado do Maranhão) de titularidade do proponente 
para o recebimento da bolsa. 

7.4.2 A documentação impressa deverá ser entregue pessoalmente no protocolo da FAPEMA ou 
postada via correios em envelope lacrado com aviso de recebimento (AR), contendo as 
informações abaixo: 
  

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO 
DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO – FAPEMA 
  

  
Edital nº XX/2021 

NOME DO PROPONENTE 
  

Rua Perdizes, nº 5, Qd. 37– Jardim Renascença II 
São Luís, Maranhão CEP 65075-340 

  
7.4.3 Caso o proponente selecionado não apresente os documentos solicitados no prazo do 
cronograma, após a convocação, será considerado desistente. 
7.4.4 No caso de desistência e havendo candidatos recomendados e não classificados, será 
convocado o proponente subsequente na ordem da lista de recomendados e não classificados. 
7.4.5 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatada posteriormente ao 
julgamento e /ou contratação eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos 
todos os atos decorrentes. 
7.4.6 Após o envio da documentação impressa em conformidade com o resultado homologado, 
publicado nos sites do Inova Maranhão, da SECTI e da FAPEMA e no Diário Oficial do Estado 
do Maranhão, os proponentes classificados serão contratados com bolsa individual em nome do 
candidato/proponente. 
7.4.7 Será emitido um Termo de Outorga (T.O.) em nome do proponente, que deverá ser 
impresso, assinado e protocolado conforme orientação repassada pela FAPEMA via e-mail. 
Candidatos com idade abaixo de 18 (dezoito) anos deverão assinar o T.O. em conjunto com o 
respectivo responsável legal. 
7.4.8 O pagamento das bolsas será efetuado diretamente em conta do beneficiário, mediante 
assinatura do T.O. O crédito em conta bancária ocorrerá no mês subsequente à emissão do T.O., 
conforme art. 45, da Resolução nº 09/2020 da FAPEMA. 
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7.4.9 Para a concessão da bolsa, o proponente aprovado deverá estar adimplente com o Governo 
do Maranhão, devendo ser comprovado por certidão do Cadastro Estadual de Inadimplentes, e 
com a FAPEMA, por meio de consulta ao sistema Patronage. Esta verificação será realizada por 
técnicos da FAPEMA. 
7.4.10 Proponentes com pendência ou em situação de inadimplência com a FAPEMA não serão 
contratados até a regularização destas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da publicação do 
resultado final. 
  
7.5 – Encerramento e Entrega de Relatório 
7.5.1 Todo bolsista deverá cumprir todas as obrigações previstas na Resolução FAPEMA nº 09 
de 28 de outubro de 2020, sobretudo apresentar Relatório Técnico Final de atividades, em 
prazos definidos no Termo de Outorga. 
7.5.2  Após o encerramento do programa, os bolsistas deverão preparar Relatório Técnico Final 
de Atividades do bolsista. 
7.5.3 O prazo para entrega do Relatório Técnico Final de Atividades é de até 30 (trinta) dias 
após o encerramento da vigência da bolsa, sendo este prazo improrrogável. O Relatório Final 
deverá ser enviado via sistema Patronage. 
7.5.4 A não apresentação do Relatório Técnico e demais documentos pertinentes, nos prazos 
estabelecidos no T.O., ensejará a devolução dos recursos recebidos com atualização monetária. 
Caso não seja realizada a devolução no prazo estabelecido, o(a) bolsista fica impedido de 
receber novos benefícios de qualquer natureza junto à FAPEMA. 
7.5.5 O aluno também deverá ter pronto o seu portifólio de projetos desenvolvidos 
durante o Trilhas, tal qual o seu currículo atualizado, para a inserção na plataforma do 
Banco de Talentos do programa. 
 
8 CONDIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA  
8.1 O acompanhamento dos participantes se dará por um sistema de métricas de avaliação que 
emitirá para cada candidato um coeficiente de rendimento que variará em uma escala de 0 a 
100, segundo os critérios pactuados com todos os participantes no início das trilhas. O sistema 
será periodicamente alimentado pela equipe do Inova Maranhão e pelos consultores ad hoc, e 
emitirá alertas, congratulações e recomendações de melhoria para o aluno.   
 
8.2 A SECTI, por meio da Equipe de Apoio do Programa Trilhas Inova, pode cancelar a bolsa 
de alunos que apresentarem o coeficiente de rendimento inferior a 60 em mais de uma 
avaliação. 
 
8.3 Em caso de cancelamento, o bolsista deverá encaminhar o Relatório final ao Setor de Bolsas 
da FAPEMA, pelo sistema Patronage no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar 
inadimplente com a Fundação. 

 
8.4 É garantido à SECTI o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar a 
qualquer tempo, no todo ou em parte este Edital, dando ciência aos interessados, na forma da 
legislação.  
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8.5 Em caso de abandono ou desistência de própria iniciativa, sem motivo de força maior pelo 
não cumprimento das disposições normativas, o solicitante deverá ressarcir à FAPEMA quanto 
aos recursos pagos em seu proveito, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que se 
configure o abandono ou desistência. Não cumprido o prazo citado, o débito será atualizado 
monetariamente, acrescido dos encargos legais nos termos da lei (art. 11, inciso III da Instrução 
Normativa nº 35/2000 do TCU). 

 
8.6 Serão incorporadas a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas 
em Editais Complementares, Retificações ou Resoluções que vierem a ser publicados pela 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação.  
 
9 DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 O presente edital regula-se pelos preceitos do direito público e, em especial, pelas normas, 
resoluções e manuais vigentes editados pela FAPEMA. 

 
9.2 A SECTI e/ou a FAPEMA não se responsabilizarão por qualquer dano físico ou mental 
causado decorrente da execução do programa. 

 
9.3 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deixe edital poderão ser 
obtidos junto à Comissão de Seleção do Programa Trilhas 2021, pelo endereço de e-mail 
inovamaranhao@gmail.com. 

 
9.4 À SECTI, fica reservado o direito de resolver os casos omissos, as divergências e impasses 
gerados pela interpretação do presente Edital.  

 
Anexo: 
I – Modelo de Requerimento para interposição de Recurso. 
 
São Luís, 01 de junho de 2021. 

 
 

 
DAVI DE ARAUJO TELLES 

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 
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ANEXO I 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

NOME COMPLETO: 

CPF: 

 

À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA TRILHAS 2021 

Assunto: Requerimento contra Resultado Parcial do Processo Seletivo do Programa 
Trilhas – Inova Maranhão. 

 

1. (NOME COMPLETO), tendo tomado conhecimento em ___/____ /_____, acerca do 
Resultado Parcial relativo à seleção para participação no Programa Trilhas 2021, vem 
respeitosamente requerer a V. Sa. a modificação do ato. 

2. O/A requerente apresenta a V. Sa. as razões pelas quais justificadas o direito arguido: 

a) (Apresentar as razões justificadas). 

 

3. Em face das razões acima apresentadas, o recorrente reitera a V. Sa. por se julgar em 
condições, para a participação do Programa Trilhas – Inova Maranhão. 

 

local, data. 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) requerente. 


