
 

 

 

 

 

1 
 Mariana País Albuquerque 

Advogada 
AARH/DELIC/GLIC2 

 

CONCURSO AARH – 01/2017 – BNDES 

37ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA  

 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Soc ial -  BNDES, através de sua Área de 
Administração e Recursos Humanos – AARH, de acordo com o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de 
junho de 2016, e com a Resolução nº 3.111/2017 – BNDES, de 21 de fevereiro de 2017, com o 
objetivo de premiar trabalhos técnico-científicos na Área de Economia e estimular a pesquisa 
relativa a questões econômicas nacionais, regionais e setoriais, nos campos da Ciência Econômica 
Pura e Aplicada, conforme descrito neste EDITAL  e seu ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DO 
CANDIDATO , torna pública, para conhecimento das pessoas físicas interessadas, a abertura de 
licitação, na modalidade CONCURSO, relativa à 37ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BNDES DE 
ECONOMIA. 
 

 1 – PARTICIPAÇÃO  
 

1.1. Poderão participar do concurso os autores de dissertações de Mestrado e de teses de 
Doutorado aprovadas em centros ou estabelecimentos de Ensino de Pós-Graduação ainda 
não publicadas ou premiadas, no todo ou em parte, em outros Concursos, redigidas em 
português ou inglês, aprovadas nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à 
abertura das inscrições do presente Concurso. 

1.1.1 No caso de dissertações ou teses redigidas em inglês, a premiação estará 
condicionada à tradução prévia da dissertação ou tese para o português, ficando os custos 
relativos à citada tradução às expensas do candidato que será premiado. 

1.2. Serão desclassificados, em qualquer momento e até a divulgação do resultado do 
Concurso Prêmio BNDES de Economia, os trabalhos publicados ou premiados em outros 
Concursos ou que já tenham sido inscritos em edição anterior do Prêmio BNDES de 
Economia. 

1.4.  É vedada a participação no concurso de empregados das empresas integrantes do sistema 
BNDES. 

 

2 – PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 31 de julho de 2017 a 02 de outubro de 

2017, conforme os procedimentos estabelecidos neste EDITAL . 
 

3 - CATEGORIAS E PRÊMIOS 

3.1. A premiação destinada aos melhores trabalhos técnico-científicos será distribuída de 
acordo com cada uma das categorias discriminadas a seguir: 

 
  

 

 

3.1.1. Categoria Doutorado: 

a) 1º (primeiro) colocado – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

b) 2º (segundo) colocado – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

c) 3º (terceiro) colocado – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
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3.1.2 Categoria Mestrado: 

a) 1º (primeiro) colocado – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

b) 2º (segundo) colocado – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

c) 3º (terceiro) colocado – R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

 

3.2. Os valores acima mencionados destinam-se ao pagamento único dos prêmios oferecidos 
pelo BNDES e estão sujeitos à retenção de tributos, conforme a legislação vigente, 
observada a classificação dos trabalhos no presente concurso. 

 

3.3. O BNDES efetuará o pagamento do prêmio, por meio de crédito em conta bancária, em até 
30 (trinta) dias a contar da publicação do aviso de homologação do resultado do concurso 
no Diário Oficial da União.  

 

OPÇÕES DE PREMIAÇÃO:  

3.4. Além da premiação definida no subitem 3.1. do EDITAL , os três melhores trabalhos de 
cada categoria receberão diploma de premiação em solenidade a ser realizada nas 
dependências do BNDES. 

 

3.5. Além da premiação definida no subitem 3.1. do EDITAL , os autores da melhor dissertação 
e da melhor tese, classificadas em 1º (primeiro) lugar nas suas respectivas categorias, 
terão seus trabalhos publicados pelo BNDES com uso da expressão “Prêmio BNDES de 
Economia ”. 
 

3.6. Os candidatos classificados em 1º (primeiro) lugar em cada uma das categorias deverão 
firmar termo cedendo ao BNDES os direitos autorais patrimoniais relativos aos trabalhos 
vencedores, autorizando sua publicação em obra própria do BNDES destinada a veicular 
os trabalhos vencedores do concurso. 

3.6.1 O prazo para apresentação dos termos de cessão e transferência dos direitos 
autorais patrimoniais (ANEXO II ao EDITAL ) é de 5 (cinco) dias úteis contados da 
convocação pelo BNDES. 

 

4 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS E COMISSÃO  EXAMINADORA 
 

4.1. As dissertações e teses serão analisadas e classificadas pela Comissão Examinadora, 
especialmente designada para tal finalidade, levando-se em consideração os seguintes 
critérios objetivos de julgamento: 

a) relevância e complexidade do tema; 

b) metodologia aplicada; 

c) clareza e objetividade de redação; 
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d) coerência, levando-se em conta introdução, desenvolvimento e conclusão do 
trabalho; e  

e) aplicação prática das conclusões extraídas. 
 

4.2. Em caso de empate no julgamento das dissertações ou das teses apresentadas, caberá ao 
Presidente da Comissão proceder ao necessário desempate, com base nos mesmos 
critérios de julgamento acima previstos. 

 

4.3. A Comissão Examinadora, que será devidamente instituída pelo BNDES para este 
concurso, integrada por 09 (nove) pessoas de reputação ilibada e reconhecido 
conhecimento da Ciência Econômica, terá a seguinte composição: 

I. 03 (três) membros internos, selecionados dentre o corpo de funcionários das 
empresas integrantes do Sistema BNDES; e 

II. 06 (seis) membros externos, selecionados entre profissionais da área econômica e 
de notória especialização, não vinculados, de qualquer forma, a quaisquer das 
empresas integrantes do Sistema BNDES. 

4.3.1. Estará impedido de integrar a Comissão Examinadora o profissional que, de 
qualquer forma, esteja ou tenha estado envolvido em dissertação ou tese 
candidata ao Prêmio. Da mesma forma, não poderá participar da Comissão 
Examinadora pessoa com vínculo de parentesco até o 3º (terceiro) grau direto ou 
colateral com quaisquer dos autores dos trabalhos apresentados no certame. 
Esses e os demais casos de impedimento e/ou suspeição acaso arguidos e em 
relação aos quais haja omissão regulamentar serão examinados e decididos pela 
Comissão Examinadora.  

4.3.1.1 Os membros da Comissão Examinadora que sejam considerados 
impedidos e/ou suspeitos sujeitam-se às sanções legais, regulamentares e/ou 
contratuais cabíveis. 

4.3.1.2 Contra a decisão que trate do impedimento ou suspeição do 
integrante da Comissão Examinadora, caberá recurso do interessado, conforme 
item 7.3 do presente EDITAL . 

 

5 – PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

5.1. As dissertações e teses deverão ser formalment e apresentadas ao BNDES pelo 
Centro ou Estabelecimento de Ensino de Pós-Graduaçã o ao qual esteja vinculado o 
autor , em 1 (uma) via digital identificada  e não editável (PDF) e 1 (uma) via digital não 
identificada  e não editável (PDF), acompanhadas da ficha de inscrição impressa  do 
candidato (ANEXO I ao presente EDITAL ) a ser disponibilizada no portal do BNDES, na 
qual o candidato deverá manifestar, expressamente, a concordância com a sua inscrição 
no presente concurso. 

5.1.1. Somente 1 (uma) via digital da dissertação o u tese deverá conter a 
identificação completa do trabalho .  

5.1.2. Entende-se por não identificadas as dissertações e teses sem qualquer menção ao 
nome do autor, ao nome do seu orientador ou aos nomes dos membros da banca 
examinadora, de qualquer natureza, inclusive nas propriedades do  arquivo 
digital . 
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5.1.3. Os arquivos digitais deverão ser encaminhados em DVD/CD-ROM ou pen-drive. 
Os trabalhos poderão ser encaminhados em uma única mídia por Centro ou 
Estabelecimento de Ensino, desde que individualizados em pastas para cada 
trabalho inscrito . 

5.1.4. Deverá ser encaminhada, juntamente com as dissertações e teses e fichas de 
inscrição, a seguinte documentação: 

Cópia do documento de identidade e CPF do(s) candidato(s) ou, nos casos em que 
o(s) mesmo(s) seja(m) estrangeiro(s) e não possua(m) CPF, cópia do Registro 
Nacional de Estrangeiros (RNE), no qual conste a data de entrada no território 
brasileiro ou outro documento hábil a comprovar sua residência no país. 

 

5.2. Para fins de inscrição, deverão ser encaminhados: 

I. Ficha de inscrição impressa  de cada candidato (ANEXO I ao presente EDITAL ); 

II. Cópia impressa  do documento de identidade e CPF do(s) candidato ou, nos casos 
em que o(s) mesmo(s) seja(m) estrangeiro(s), cópia do Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE), no qual conste a data de entrada no território brasileiro ou 
outro documento hábil a comprovar sua residência no país; 

III. 1 (uma) via digital identificada  e não editável (PDF) de cada trabalho enviado, em 
DVD/CD-ROM ou pen-drive; e 

IV. 1 (uma) via digital não identificada  e não editável (PDF) de cada trabalho enviado, 
em DVD/CD-ROM ou pen-drive. 
 

5.3. A documentação elencada no subitem 5.2 deste EDITAL  deverá ser remetida para o 
endereço do BNDES no Rio de Janeiro, em envelope não transparente, fechado, 
externamente identificado da seguinte forma: 

 
5.4. Os trabalhos deverão ser entregues  nas dependências do BNDES na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ) até o término do período das inscrições. 
 
5.5. As inscrições que não atenderem ao disposto neste EDITAL  serão desconsideradas. 
 

6 – HABILITAÇÃO 

 

Destinatário: 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIA L – BNDES 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
Av. República do Chile, 100 (Protocolo - Térreo) 
20031-917 Centro  
Rio de Janeiro – RJ 

PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA 
37ª EDIÇÃO 

Remetente: 
 
CENTRO DE ENSINO: ____________________________________________ 
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6.1 Serão inabilitados todos os candidatos que não estiverem em situação regular perante a 
Receita Federal, a Dívida Ativa da União e a Seguridade Social, salvo nos casos de 
débitos garantidos ou com exigibilidade suspensa. Não há necessidade de juntar nenhum 
documento comprovando os requisitos mencionados neste subitem, salvo se solicitado 
pelo BNDES. 

 

6.1.1 Serão inabilitados, ainda, todos os candidatos que, caso sejam contribuintes, não 
estiverem em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 

6.1.1.1 A regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço será 
comprovada mediante apresentação de Declaração de Regularidade perante o 
FGTS – ANEXO III ao Edital, ou de certidão de regularidade perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 
convocação a ser realizada pelo BNDES. 

 

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1 O presente EDITAL  está disponível na página do BNDES na Internet, 
(www.bndes.gov.br ) e no Protocolo Geral, das 10h às 12h e das 14h às 17:30h, em dias 
úteis, sito à Avenida República do Chile, nº 100, Térreo, Centro, CEP 20031-917, Rio de 
Janeiro – RJ, e nos demais endereços: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º 
andar – Vila Nova Conceição, CEP 0453-906, São Paulo – SP; Centro Empresarial Parque 
Cidade - Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Torre C, 12° andar, CEP 70.308-200 - 
Brasília, DF; Rua Padre Carapuceiro, 858, 18º e 19º andares – Centro Empresarial Queiroz 
Galvão - Torre Cícero Dias, Boa Viagem, CEP 51020-280 - Recife – PE. 

 

7.2 O resultado final do julgamento realizado pela Comissão Examinadora será publicado no 
Diário Oficial da União (D.O.U.), bem como disponibilizado no portal do BNDES, sendo 
assegurada, a todos os interessados, a possibilidade de recurso, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da publicação no Diári o Oficial. 

7.2.1 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Examinadora  e encaminhados 
à Gerência de Licitações 2 do BNDES, para o e-mail licitacoes@bndes.gov.br  

7.2.1.1 O e-mail contendo as razões recursais deverá ser recebido até às 
23h59min do último dia do prazo recursal. 

7.2.2  As razões recursais deverão ser redigidas de forma legível, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, contendo data e assinatura 
do Recorrente ou Procurador com poderes específicos. 

7.2.2.1 No caso de recurso apresentado por Procurador, deverá ser apresentada 
procuração outorgando poderes específicos para apresentar o Recurso. 

7.2.3 Caso a decisão não seja reconsiderada pela Comissão Examinadora, os recursos 
serão decididos pelo Diretor responsável pela Área de Planejamento e Pesquisa 
(APP) em conjunto com o Diretor responsável pela Área de Administração e 
Recursos Humanos (AARH) do BNDES. 

7.3 O material encaminhado pelos interessados para inscrição no PRÊMIO BNDES DE 
ECONOMIA não será devolvido e passará a integrar o acervo bibliográfico do BNDES. 

7.4 Na hipótese de revogação ou anulação deste certame, não caberá indenização aos 
licitantes. 
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7.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL , excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
BNDES. 

7.6 Todas as referências de tempo/horário contidas neste EDITAL  e nos avisos publicados 
pelo BNDES observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 

7.7 Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos, datas e vencimentos 
previstos neste EDITAL serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia 
útil imediatamente subsequente à sua normalização. 

7.8 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 2 (dois) dias úteis 
anteriores ao termo final de inscrição . 

7.8.1 A impugnação deverá ser encaminhada à Gerência de Licitações 2 do BNDES, 
para o e-mail licitacoes@bndes.gov.br. 

7.8.1.1 O e-mail contendo impugnação deverá ser recebido até às 23h59min do 
último dia do prazo. 

7.8.2  A impugnação deverá ser redigida de forma legível, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, contendo data e assinatura do 
Impugnante ou Procurador com poderes específicos. 

7.8.2.1 No caso de Impugnação apresentada por Procurador, deverá ser 
apresentada procuração outorgando poderes específicos para apresentar a 
Impugnação. 

7.8.3 A Ata de Julgamento de Impugnação será divulgada no endereço eletrônico 
www.bndes.gov.br, para ciência de todos os interessados. 

7.9 As dúvidas acerca do presente Edital deverão ser encaminhadas à Gerência de Licitações 
2 do BNDES, em até 3 (três) dias úteis anteriores ao termo final de inscrição , através do 
e-mail licitacoes@bndes.gov.br, devendo ser informados, no campo “assunto”, a 
modalidade e o número da licitação (Concurso AARH nº 01/2017 – BNDES). As respostas 
serão divulgadas no endereço eletrônico www.bndes.gov.br, para ciência de todos os 
interessados. 

7.10 O BNDES não arcará com qualquer custo para envio dos trabalhos, bem como para a 
participação dos autores dos trabalhos vencedores na premiação a ser realizada no 
BNDES, em local a ser divulgado posteriormente. 

7.11 Os candidatos inscritos no concurso são responsáveis pela autoria e conteúdo dos 
trabalhos encaminhados, não cabendo qualquer responsabilidade ao BNDES por 
eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros. 

7.12 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios, afastado 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

7.13 A participação no presente concurso implica na aceitação, pelos candidatos, de todas as 
disposições do presente EDITAL . 

7.14 O BNDES se reserva ao direito de promover, em qualquer fase do concurso, diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como comprovar a 
veracidade dos documentos apresentados. 

7.15 O BNDES se reserva ao direito de realizar alterações nas condições e prazos deste 
EDITAL, promovendo a devida divulgação. 
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7.16 Os recursos necessários à realização da 37ª edição do “Prêmio BNDES de Economia” 
estão previstos e alocados na Rubrica Orçamentária de Concursos e Prêmios nº 
3101800030, Unidade Orçamentária APP/DEPLAN no BN 25008000. 

7.17 Os casos omissos no presente EDITAL  serão resolvidos pelo Diretor responsável pela 
Área de Planejamento e Pesquisa (APP) em conjunto com o Diretor responsável pela Área 
de Administração e Recursos Humanos (AARH) do BNDES.  

 

Rio de janeiro, 26 de julho de 2017. 

 

 

 

 
Alice de F. Murta Vieira  

Advogada 
Gerente AARH/DELIC/GLIC2 

 

 
Pedro Ivo Peixoto da Silva 

Advogado 
Chefe de Departamento Substituto 

AARH/DELIC 
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CONCURSO AARH – 01/2017 – BNDES 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO   

 

Universidade 
Denominação 

Reitor 

Centro de Pós-
Graduação 

     

Diretor      

Coordenador      

Dissertação/Tese 

Título Data da matrícula no 
Mestrado/Doutorado 

Número de páginas Orientadores 

Data de aprovação 

Dados do candidato 
Nome completo Email 

Sexo Data de 
nascimento 

Identidade (nº e órgão emissor) CPF 

Endereço Residencial 

Logradouro Número Complemento 

Bairro Telefone CEP Município UF 

Endereço de Trabalho 
Logradouro Número Complemento 

Bairro Telefone CEP Município UF 

Contato 

Nome Email 

Logradouro Número Complemento 

Bairro Telefone CEP Município UF 

Estou ciente e concordo com as condições de participação no Prêmio BNDES de Economia 
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O Candidato, ciente das penas da lei e da sua desclassificação do Concurso no caso de 

inveracidade das informações prestadas abaixo, declara que: 

a) está regular perante a Receita Federal e a Dívida Ativa da União; 

b) está regular perante a Seguridade Social; 

c) está em dia com as obrigações relativas ao FGTS; e 

d) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado, nesse último caso, a partir de 
quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

Local e data e assinatura do candidato 

 

 

 

Endereço para envio desta ficha: 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Departamento de Licitações – AARH/DELIC 

Protocolo Geral – Avenida República do Chile, nº 100 – Centro 

Rio de Janeiro – CEP 20.031-917 
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CONCURSO AARH – 01/2017 – BNDES 
37ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA  

ANEXO II – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PAT RIMONIAIS 

 

Termo de Cessão para Tese de Doutorado 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS P ARA O BANCO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BN DES, DE TESE 
SELECIONADA NO ÂMBITO DO "37° PRÊMIO BNDES DE ECONO MIA", EM 
CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DO CONCURSO. 
 
1. Por este instrumento, o CEDENTE, residente na 

_______________________________________________________________________, 
inscrito(a) no CPF sob o n°________________________________, e portador(a) da 

carteira de identidade nº _____________________________________________, na 
condição de único(a) autor(a) da tese _______________________________, doravante 

denominada simplesmente “TESE”, classificada em 1° (primeiro) lugar  no "37° Prêmio 
BNDES de Economia" , apresentada no CONCURSO AARH Nº 01/2017 - BNDES , cede 

e transfere, de forma total, os direitos autorais patrimoniais dela decorrentes, em caráter 
exclusivo, em favor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - BNDES , neste ato denominado simplesmente BNDES, empresa pública 

federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços na cidade do Rio de Janeiro, na 
Avenida República do Chile nº 100, inscrito no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89. 

 
2. A presente cessão e transferência total de direitos autorais compreende todos os 

direitos patrimoniais previstos na legislação aplicável, e em especial no art. 49 da Lei 

9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e art. 80 da Lei 13.303/16, referentes à sua TESE, 

manifestando o CEDENTE, desde já, plena e inequívoca concordância com a publicação, 
reprodução e divulgação da referida tese através do livro intitulado "Prêmio BNDES de 

Economia", sem qualquer remuneração adicional. 

 
3. A presente cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre a TESE será 
válida no Brasil e em todos os demais países. 
 
4. O BNDES fica autorizado, ainda, a promover a disponibilização, em site da Internet, da 
aludida TESE, em versão integral ou fragmentada, com fins de divulgação, a vertê-la para 
demais idiomas e, também, a incluí-la em base de dados, armazená-la em computador 
e/ou demais formas de arquivamento. 
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5. O BNDES poderá promover revisões, retificações e ajustes no texto, preservando ao 
máximo o documento original. Todavia, caso seja manifestado, pelo CEDENTE, expresso 
interesse, o BNDES deverá submeter a versão final do texto ao CEDENTE, para 
aprovação. 
 
6. O prazo da presente cessão é de 5 (cinco) anos. 
 
7. O BNDES poderá fazer quantas reproduções e publicações entender conveniente 
dentro do período abarcado pela cessão objeto deste Termo. 
 
8. O pagamento do prêmio deverá ser efetuado na conta corrente nº 
____________________ do Banco __________________________, Agência________. 
 
9. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios, 
afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
 

[Local e data] ________________, ___ de ___________________ de _____. 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
[nome completo]* 

CEDENTE 
 
 

 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIA L – BNDES 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1.________________________________ 
Nome 
C.P.F. 
 
2. _______________________________ 
Nome 
C.P.F. 
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Termo de Cessão para Dissertação de Mestrado 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS P ARA O BANCO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BN DES, DE 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SELECIONADA NO ÂMBITO DO "3 7° PRÊMIO 
BNDES DE ECONOMIA", EM CONFORMIDADE COM O REGULAMEN TO DO 
CONCURSO. 
 
1. Por este instrumento, o CEDENTE, residente na 
_______________________________________________________________________, 

inscrito(a) no CPF sob o n°________________________________, e portador(a) da 

carteira de identidade nº _____________________________________________, na 

condição de único (a) autor(a) da dissertação _______________________________, 
doravante denominada simplesmente “DISSERTAÇÃO”, classificada em 1° (primeiro) 
lugar  no "37° Prêmio BNDES de Economia" , apresentada no CONCURSO AARH Nº 
01/2017 - BNDES, cede e transfere, de forma total, os direitos autorais patrimoniais dela 

decorrentes, em caráter exclusivo, em favor do BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES , neste ato denominado 
simplesmente BNDES, empresa pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e 

serviços na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 100, inscrito no 

CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89. 

 
2. A presente cessão e transferência total de direitos autorais compreende todos os 

direitos patrimoniais previstos na legislação aplicável, e em especial no art. 49 da Lei 
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e art. 80 da Lei 13.303/16, referentes à sua 

DISSERTAÇÃO, manifestando o CEDENTE, desde já, plena e inequívoca concordância 

com a publicação, reprodução e divulgação da referida tese através do livro intitulado 
"Prêmio BNDES de Economia", sem qualquer remuneração adicional. 

 
3. A presente cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre a 
DISSERTAÇÃO será válida no Brasil e em todos os demais países. 
 
4. O BNDES fica autorizado, ainda, a promover a disponibilização, em site da Internet, da 
aludida DISSERTAÇÃO, em versão integral ou fragmentada, com fins de divulgação, a 
vertê-la para demais idiomas e, também, a incluí-la em base de dados, armazená-la em 
computador e/ou demais formas de arquivamento. 
 
5. O BNDES poderá promover revisões, retificações e ajustes no texto, caso se 
configurem necessárias ao fim a que se destina o presente Termo, preservando ao 
máximo o documento original. Todavia, caso seja manifestado, pelo CEDENTE, expresso 
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interesse, o BNDES deverá submeter a versão final do texto ao CEDENTE, para 
aprovação. 
 
6. O prazo da presente cessão é de 5 (cinco) anos. 
 
7. O BNDES poderá fazer quantas reproduções e publicações entender conveniente 
dentro do período abarcado pela cessão objeto deste Termo. 
 
8. O pagamento do prêmio deverá ser efetuado na conta corrente 
nº____________________ do Banco ________________, Agência__________. 
 
9. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios, 
afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

 

[Local e data] ________________, ___ de ___________________ de _____. 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
[nome completo]* 

CEDENTE 
 
 

 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIA L – BNDES 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1.________________________________ 
Nome 
C.P.F. 
 
2. _______________________________ 
Nome 
C.P.F. 
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CONCURSO AARH – 01/2017 – BNDES 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PE RANTE O FGTS 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O FGTS  
 
 

 
 
Eu, ______________________________, portador da carteira de identidade nº 
___________________, inscrito no CPF sob o nº ______________________, domiciliado 
à __________________________, nº ________, (Cidade, Estado), declaro, para os 
devidos fins e sob as penas da lei, que não integro, na posição de empregador, relação 
jurídica capaz de imputar-me o ônus a recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS)1 / integro relação jurídica na posição de empregador,doméstico e estou 
em situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço2. 
 

 
 
 

Local e data 

 
 

______________________________ 

Assinatura do Licitante 
 
 

                                                 
1 Utilizar a primeira opção de redação a pessoa física que não é empregadora doméstica. 
2 Utilizar a segunda opção de redação a pessoa física que é empregadora doméstica. 


