ANEXO A

ESTRUTURA DE COMPENTÊNCIA PROFISSIONAL
(PCF)
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ESTRUTURA DE COMPETÊNCIA
PROFISSIONAL (PCF)
A organização desta Estrutura em nove áreas distintas não
implica que essas áreas não estejam interligadas.
Esta fornece uma estrutura para apresentar as
competências dentro das áreas que foram identificadas
pelos profissionais como áreas-principais no
gerenciamento de pesquisa. As competências transferíveis
(transversais) tentam destacar
aquelas competências que transcendem os limites das
áreas de competência, em geral ou em um nível específico
de operação. Durante os grupos focais, as habilidades
pessoais / interpessoais foram mencionadas em todas as
discussões como muito importantes para o trabalho de
um gerente de pesquisa. A importância dessas habilidades
pessoais / interpessoais também foi destacada na
literatura, por exemplo, em Stackhouse, 2008; Derick e
Nickson, 2014; Poli & Toom, 2015; Smith & Torres, 2011,
Campo, 2014. Isso acentua a realidade de que a gestão da
pesquisa é uma profissão orientada para as pessoas, onde
o desenvolvimento e gestão de relacionamentos em níveis
diferentes são um aspecto fundamental do trabalho.

Compreender e interpretar as implicações das abordagens de publicação (por exemplo, acesso aberto) e opções de licenciamento (por exemplo, provisos criativas)

COMPETÊNCIAS
TRANSFERÍVEIS
(CRUZADAS)
ATRAVÉS DE
TODOS OS TRÊS
NÍVEIS DE
TRABALHO
•

Comunicação interativa (ouvir os outros,
transmitindo claramente a informações e ideias
através de diferentes mídias para indivíduos ou
grupos de uma maneira envolvente, promover a
comunicação aberta

•

Negociação (explorando efetivamente as
alternativas e posições para alcançar resultados
que obtenham o apoio e a aceitação de todas as
partes)

•

Resolução de conflitos (usando uma variedade
de abordagens para gerenciar e resolver
preocupações, desacordos e conflitos, facilitar a
prevenção, gerenciamento e / ou resolução de
conflitos)

•

Gerenciar recursos / administração de recursos
(demonstrar responsabilidade, discrição e bom
senso na gestão de recursos organizacionais
para a pesquisa)
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•

Eficácia pessoal (manter um comportamento
eficaz em situações desafiadoras, tendo a
resiliência de se recuperar em momentos de
contratempos; demonstrando um forte desejo de
avançar, reconhecendo pontos fortes e lacunas
pessoais e engajando-se no desenvolvimento
contínuo, auto-motivação, honestidade e
integridade na conduta profissional )

•

Planejar e organizar (capacidade de
planejar e organizar efetivamente para
atingir metas, definir prioridades, alocar
tempo e recursos para alcançar a
máxima produtividade)

•

Adaptável (mantendo a eficácia ao
experimentar grandes mudanças no
ambiente de trabalho; ajustando-se
efetivamente ao trabalho dentro de novas
estruturas de trabalho, sistemas,
processos, requisitos ou culturas)

•

Foco do pesquisador / abordagem administrativa
(forte compromisso de responder e antecipar as
necessidades dos pesquisadores, esforçando-se
para assegurar a satisfação com a prestação de
serviços e apoiar e desenvolver e manter relações
produtivas).

•

Consciência organizacional (conscientização das
metas de pesquisa da organização, compreensão
dos sistemas formais e informais da organização,
manter o foco interfuncional e usar os canais
mais apropriados para se comunicar
internamente e entre os departamentos /
divisões / unidades, a consciência das relações
organizacionais e influências externas).

•

Trabalho em equipe e colaboração
(promovendo o trabalho em equipe,
trabalhando em direção a soluções que
geralmente beneficiam todas as partes
envolvidas, desenvolvendo e usando
relacionamentos colaborativos para
facilitar o cumprimento das metas)

•

Precisão e atenção aos detalhes (rigor na
realização de tarefas, monitorar e verificar o
trabalho ou informações e planos e organizer o
tempo e recursos de forma eficiente)

•

Elevar a tecnologia (procurar maneiras de
empregar a tecnologia para otimizar o
desempenho da pesquisa organizacional
e individual)

•

Valorizar a diversidade (valorizar e influenciar
capacidades, percepções e conhecimentos de
uma forma inter / multi / transdisciplinar,
valorizar e incorporar contribuições, demonstrar
respeito pelas opiniões e ideias dos outros)

•

Incentivo a inovação (aplicar-se às
responsabilidades de trabalho para
melhorar processos, métodos, sistemas
ou serviços)

COMPETÊNCIAS TRANSFERÍVEIS
(CRUZADAS) EM NÍVEL ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

COMPETÊNCIAS
TRANSFERÍVEIS
(CRUZADAS) EM NÍVEL
ADMINISTRATIVO /
OPERACIONAL

•

Reunir e analisar dados (conhecimento apropriado da
política de coleta de dados e procedimentos, sistemas
de arquivamento, sistemas de gerenciamento de dados
e programas; capacidade de compilar, assimilar,
organizar e armazenar informações relacionadas à
pesquisa.

•

Administração de projetos / programas
(facilitar, relatar e analisar projetos sob a supervisão de
um gerente)

•

Acompanhamento (comunicar prazos, obter
pareceres (feedback), garantir que os prazos sejam
cumpridos)

•

COMPETÊNCIAS TRANSFERÍVEIS (CRUZADAS) A NÍVEL DE GESTÃO
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COMPETÊNCIAS
TRANSFERÍVEIS
(CRUZADAS) A
NÍVEL DE GESTÃO
•

Facilitar a mudança (encorajando os outros a
buscarem oportunidades para abordagens
diferentes e inovadoras para abordar problemas e
oportunidades, facilitando a implementação e a
aceitação de mudanças no local de trabalho)

•

Construir equipes (usando métodos apropriados e
um estilo interpessoal flexível para ajudar a
construir uma equipe coesa, facilitando a
conclusão dos objetivos da equipe, identificando
oportunidades e agindo para construir
relacionamentos estratégicos dentro e fora da
organização)

•

Gerenciamento de projetos (capacidade de
fornecer supervisão de projeto (s) e todas as
atividades relacionadas, incluindo garantia de
qualidade, gerenciamento de instalações,
equipamentos, suprimentos e recursos
relacionados, definir tarefas e atividades
associadas a um resultado desejado e
cronograma)

•

Treinamento e desenvolvimento (promover o
desenvolvimento contínuo de habilidades próprias
e de outros, identificar áreas de habilidades a
serem desenvolvidas e traduzi-las em metas
mensuráveis, para si e para os outros, fornecendo
orientação e comentários para auxiliar o
desenvolvimento de outras pessoas)

•

Perspicácia de gerenciamento (gerenciar
efetivamente as pessoas, recursos e riscos,
utilizar e gerencia pessoas, a tecnologia, recursos
legais e outros para alcançar os resultados,
identificar as necessidades de recursos atuais e
futuros com base nos objetivos da pesquisa
organizacional, prioridades, necessidades de
recursos concorrentes entre iniciativas e
realidades orçamentárias).

COMPETÊNCIAS TRANSFERÍVEIS (CRUZADAS) A NÍVEL DE LIDERANÇA / ESTRATÉGIA
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COMPETÊNCIAS
TRANSFERÍVEIS
(CRUZADAS) A
NÍVEL DE
LIDERANÇA /
ESTRATÉGIA
•

Navegar pelo ambiente de pesquisa (estar ciente
e agir de acordo com a regulamentação
relacionada à pesquisa, demonstrar a
diplomacia e a astúcia política, avaliar situações
e otimizar ações dentro do contexto).

•

Influenciar e ter comprometimento (usando
estilos e técnicas interpessoais apropriadas para
ter a aceitação de idéias ou planos ou fazer com
que os outros se comprometam com o objetivo,
afirmar suas próprias idéias convincentes,
ganhar apoio e comprometimento dos outros;
mobilizar as pessoas a agirem, usando
abordagens criativas para motivar os outros a
atingir as metas de pesquisa).

•

Tomada de decisão estratégica (traduzir a visão
em um plano de ação e resultados mensuráveis,
realizar uma meta ou visão após o
desenvolvimento de alternativas baseadas em
suposições lógicas, fatos, recursos disponíveis,
restrições e valores organizacionais)

•

Desenvolver pessoas e gerenciar talentos
(planejando e apoiando o desenvolvimento
das habilidades dos indivíduos para que eles
possam cumprir com as responsabilidades
atuais ou futuras do cargo / função de forma
mais eficaz, concentrando-se na análise de
áreas para melhoria e melhorar as áreas de
força para ajudar os outros a alcançarem
seu potencial máximo, criar um ambiente
contínuo de aprendizado e desenvolvimento)

•

Motivar e inspirar os outros (motivar os
outros a alcançar os objetivos da pesquisa
organizacional, agir como modelo, inspirar
os outros demonstrando compromisso com
o seu trabalho e excelência organizacional)

•

Parceria e rede (buscando alianças
estratégicas, mantendo relações de trabalho
e / ou redes para promover as metas de
pesquisa da organização, fortalecendo os
relacionamentos dentro das equipes e
reconhecendo e cultivando as ligações
estratégicas entre os grupos)

•

Visão, pensamento estratégico e inovação
(questionando abordagens convencionais,
usando a intuição, experimentando e
desenvolvendo novas perspectivas para
resolver desafios com soluções ou serviços
inovadores, melhorar o desempenho
empregando pensamentos e coisas novas,
desenvolvendo e inspirando o compromisso
com uma visão de sucesso; apoiar, promover
e assegurar o alinhamento com a missão e
os valores de pesquisa da organização)

•

Atuar como embaixador da organização
(criando uma boa primeira impressão,
chamando a atenção e o respeito, mostrando
um ar de confiança, mantendo a visão e os
valores de pesquisa da organização na
vanguarda da tomada de decisões e ações).

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 1:
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ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE UM SERVIÇO DE
GESTÃO DE PESQUISA
Organizar, estruturar, gerenciar, monitorar e revisar uma função de suporte à pesquisa

Sub-área: Organização, estruturação e gerenciamento da função de gestão de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Localizar práticas e políticas do setor

Traduzir práticas e políticas do setor

Planejar estratégias baseadas em evidências para
o serviço de gerenciamento de pesquisa

Endender o processo de pesquisa

Interpretar os requisitos e condições para o
desenvolvimento e apoio à pesquisa

Criar uma cultura organizacional onde o
serviço de gestão de pesquisa é respeitado e
valorizado

Planejar e organizar

Trabalho em equipe

Rede dentro da organização

Facilitar um serviço de gestão de pesquisa que esteja alinhado
com as necessidades e estratégias organizacionais e formular
estratégias para o desenvolvimento e crescimento do serviço
de gerenciamento da pesquisa.
Contribuir para uma cultura organizacional onde o
serviço de gestão da pesquisa é respeitado e
valorizado
Gerenciar equipes

Buscar recursos para o serviço de gerenciamento de
pesquisa

Estabelecer o foco (alinhar a equipe e outros
recursos de acordo com a visão e os objetivos da
pesquisa organizacional)

Mentor da equipe de gerenciamento de pesquisa
(ajuda os outros a adquirir consciência,
confiança e recursos necessários para realizar o
seu potencial

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 1:
ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE UM SERVIÇO DE GESTÃO DE PESQUISA
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Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança /Estratégia

Comunicação persuasiva

Cria um ambiente em que a equipe trabalhe
constantemente para melhorar o desempenho e a
produtividade da equipe

Identificar e desenvolver talentos dentro da função de
gerenciamento de pesquisa

Construir redes e relacionamentos (incluindo a construção de
redes no contexto intra-organizacional entre o serviço de
gerenciamento de pesquisa e os departamentos / unidades onde
a pesquisa é realizada e com outras funções de suporte)

Relatório sobre o desenvolvimento de pesquisa dentro do
contexto de estruturas estratégicas organizacionais, bem como
o contexto mais amplo de tendências locais, regionais e globais

Identificar e implementar novas tecnologias, técnicas e métodos
de trabalho

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 1:
ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE UM SERVIÇO DE GESTÃO DE PESQUISA
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Sub-área: Monitorar e revisar uma função de gestão de pesquisa
Nível1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Reunir informações de várias fontes

Identificar e formular indicadores-principais de
desempenho para o serviço de gestão de pesquisa

Identificar conexões e padrões em
informações / dados

Benchmark (criar referência) com serviço de gerenciamento de
pesquisa

Interpretar a informação de gestão que mede o desempenho
de um serviço de gestão de pesquisa em relação à estratégia
de pesquisa organizacional

Interpretar conjuntos complexos de informação, identificar
lacunas e trabalhar e envolver-se conscientemente com
suposições

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Monitore o ambiente externo e responda
efetivamente

Formular padrões de serviço de gerenciamento de
pesquisa
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ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 2:
PLANEJAMENTO DE PESQUISA, ESTRATÉGIA E
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS
Facilitar e apoiar o desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas e estratégias de pesquisa em todas as áreas de
competência.

Sub-área: Facilitar e apoiar o desenvolvimento e implementação da política e estratégia de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança /Estratégia

Endender o processo de pesquisa

Demonstrar conhecimento do ciclo complete de pesquisa

Traduzir os requisitos para o ciclo complete de
pesquisa

Contribuir para os esforços da equipe de maneira
proativa

Interpretar e traduzir a política para a gestão da pesquisa

Analisar o ambiente para avaliar o impacto das
tendências no ambiente de pesquisa

Familiarizar-se com o ciclo de gerenciamento de
projetos

Aplicar o conhecimento do ciclo completo do programa e do
gerenciamento de projetos (incluindo planos operacionais e
implementação, orçamentação para a implementação e
monitoramento da estratégia, avaliação e relatórios para
melhorar o ciclo de gerenciamento do projeto)

Coletar e examinar (meus) dados para a
inteligência de gestão de pesquisa

Planejar grupos diferenciados de partes interessadas (temáticos e
setoriais)

Aplicar governança de gestão de pesquisa
organizacional

Identificar as melhores práticas para estruturas políticas,
legislativas, estratégicas e setoriais

Interpretar e traduzir políticas no setor de
pesquisa e inovação

Responder a interesses temáticos e setoriais
diferenciados de partes interessadas

Desenvolver estratégias e políticas para maximizar o
portfólio de pesquisa da organização e sua capacidade
de explorar os resultados da pesquisa

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 2:
PLANEJAMENTO DE PESQUISA, ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS
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Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Administração de incentivos à pesquisa,
benchmarks
e iniciativas

Interpretar, traduzir e adaptar estruturas e práticas de
governança de gestão de pesquisa

Fomentar um perfil público e internacional de
pesquisa organizacional

Convencer a parte organizacional interessada do objetivo
estratégico e convidar/atrair para a ação

Exercer influência na definição da agenda
para o desenvolvimento de políticas
(nacionais, talvez regionais e internacionais)

Aplicar e gerenciar incentivos, benchmarks e iniciativas de pesquisa

Tomar decisões estratégicas no planejamento,
estratégia e política de pesquisa

Demonstrar conhecimento de sistemas e processos dentro
da cadeia de valores da pesquisa e inovação

Iniciar incentivos de pesquisa, benchmarks e iniciativas

Contribuir para o planejamento e supervisão de instalações de
pesquisa e infraestrutura

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 2:
PLANEJAMENTO DE PESQUISA, ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS
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Sub-área: Monitoramento e avaliação da política e estratégia de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/estratégia

Alinhar-se ao resultado desejado da
estratégia de pesquisa organizacional

Gerenciar a garantia de qualidade e referência

Identificar e avaliar riscos e garantir a mitigação /
abordagem proativa

Operar processos e sistemas para coletar dados
para monitoramento e avaliação

Aplicar o conhecimento do ciclo completo de gerenciamento de
programa e projeto (incluir planos operacionais e implementação,
orçamentação para implementação e revisão de estratégias)

Interpretar e liderar o ciclo completo de
gerenciamento de programa e projeto

Familiarizar-se com bibliometria e outras
medidas de avaliações

Interpretar dados, incluindo métricas para inteligência de
gerenciamento de pesquisa

Liderar a garantia de qualidade e referência

Monitorar o progresso em direção a conquistas de metas e atuar
de forma decisiva conforme necessário

Avaliar o impacto de fatores externos na política de
pesquisa e estratégia e liderar a reação/resposta
organizacional

Desenvolver processos ou sistemas para a coleta de
dados para monitoramento e avaliação

Decidir sobre ações apropriadas baseadas
pesquisa
inteligente de gestão e medidas de impacto

Demonstrar conhecimento e aplicar bibliometria e outros
medidas de impacto

na
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ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 3:
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISADORES
Apoiar o estudante de pós-graduação e o desenvolvimento do pesquisador em toda a linha de pesquisa dentro de diferentes definições
organizacionais
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Entender os estágios da carreira dos pesquisadores

Demonstrar conhecimento do ciclo completo de pesquisa

Fornecer orientação estratégica para o
desenvolvimento do pesquisador

Estabelecer conexão e construir relações
diferenciados / estratificadas

Apreciar e desenvolver políticas e estratégias de
desenvolvimento de pesquisadores, incluindo (incutindo
prioridades de pesquisa estratégica organizacional em
estratégias de desenvolvimento de pesquisadores e
desenvolvendo modelos de incentivo)

Liderar estratégias de desenvolvimento de
pesquisadores organizacionais e definir
metas para o desenvolvimento do
pesquisador

Operar programas de indução, colocação e
outros processos de Recursos Humanos para o
desenvolvimento do pesquisador

Desenvolver estruturas para apoiar pesquisadores em
diferentes níveis de suas carreiras de pesquisa

Operar sistemas, processos e procedimentos
de pós-graduação

Gerenciar programas de indução, colocação e outros
processos de recursos humanos no desenvolvimento do
pesquisador

Estruturar o sistema administrativo para o
desenvolvimento do pesquisador

Analisar o ambiente e capitalizar parcerias
inovadoras para o desenvolvimento de
pesquisadores

Guiar os indivíduos, em diferentes etapas, para
navegar pelos processos organizacionais

Prever iniciativas e práticas de desenvolvimento de
pesquisadores e adaptar políticas e a implementação às
tendências nacionais, regionais e globais de melhores
práticas.

Construir redes e relacionamentos estratégicos
para alcançar objetivos para o desenvolvimento do
pesquisador
Garantir o alinhamento das estratégias de
desenvolvimento do pesquisador dentro do
mandato organizacional mais amplo e fazer
referência com os quadros nacionais e
internacionais
Ganho de comprometimento com estratégias,
objetivos, políticas e procedimentos do
desenvolvimento de pesquisadores
Interpretar sistemas organizacionais e gerenciar
sistemas de informação relacionados ao
desenvolvimento de pesquisadores

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 3:
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISADORES
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Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Entender bancos de dados e / ou sistemas de
pesquisa relacionados à pesquisa e
plataformas on-line / plataforma-e para
desenvolvimento de pesquisadores

Traduzir estratégias de desenvolvimento de pesquisadores
para estratégias organizacionais (por exemplo, recrutamento
de candidatos a pós-graduação / pós-doutorado;
administração de perspectivas / relações mútuas para o
desenvolvimento de pesquisadores)

Contribuir para o fornecimento e
comunicação de oportunidades de
desenvolvimento de pesquisadores

Coletar e agrupar informações e oportunidades
no início da carreira; carreira a médio prazo e
carreira já estabelecida e requisitos relevantes.
Administração de oportunidades e
programas de financiamento para o
desenvolvimento de pesquisadores

Demonstrar uma visão a respeito da complexidade e
diversidade das partes interessadas relacionadas ao
desenvolvimento do pesquisador (incluindo inteligência e
mapeamento de partes interessadas, conhecimento de
oportunidades e políticas e legislação relevantes)
Compreender as necessidades de desenvolvimento de
pesquisadores em estágios estratificados
do ciclo e da carreira dos pesquisadores
Mentor para o desenvolvimento de pesquisadores

Familiarizado com o ciclo completo de pesquisa

Contribuir para a cultura de pesquisa e defender as culturas
alinhadas de desenvolvimento de pesquisadores, incluindo
os pesquisadores como parte de redes estratégicas

Familiarizado com processos e requisitos
relacionados a estruturas legais / de
conformidade
em
relação
ao
desenvolvimento do pesquisador

Garantir a conscientização individual e organizacional
alinhada de desenvolvimento do pesquisador (pósgraduação, início de carreira, meio de carreira e
pesquisadores estabelecidos)

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Articular o impacto das estratégias de
desenvolvimento e sucesso do pesquisador

Avaliar o impacto do desenvolvimento do pesquisador

Garantir qualidade de provisão e apoio
aos alunos de pós-graduação

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 3:
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISADORES
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Nível 1 - Administrativo/Operacional
Contribuir para a conscientização individual
e organizacional alinhada do
desenvolvimento de pesquisadores (pósgraduação, início de carreira, meio de
carreira e pesquisadores estabelecidos)

Nível 2 – Gerenciamento

Gerenciar sistemas, processos e procedimentos de
alunos de pós-graduação

Gerenciar o desenvolvimento e o fornecimento de
desenvolvimento profissional e treinamento para garantir
que os pesquisadores estejam equipados para suas
funções
Monitorar e avaliar o impacto de iniciativas de
desenvolvimento de pesquisadores

Nível 3 – Liderança/Estratégia

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 4:
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PARCERIAS E COLABORAÇÕES
Facilitar e gerenciar parcerias e colaborações nacionais, regionais e internacionais para avançar na pesquisa, inclusive com
organizações de pesquisa, financiadores, indústria, governo e sociedade.

Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Familiarizado com as principais partes
interessadas da organização

Identificar, facilitar e gerenciar parcerias e colaborações
sustentáveis para promover as prioridades de pesquisa
organizacional

Analisar tendências no ambiente de pesquisa e
criar oportunidades de parceria e colaboração

Familiarizado com o foco das equipes de
pesquisa organizacional

Elaborar estratégias e sistemas para colaboração interdisciplinar,
intersetorial e / ou interorganizacional (incluindo
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade)

Criar / construir e expandir oportunidades de
redes e parcerias para alcançar objetivos
estratégicos de pesquisa

Promover parcerias e colaborações existentes

Interpretar prioridades de pesquisa nacionais, regionais e
organizacionais

Parcerias de recursos e colaborações

Obter a cooperação de outras pessoas

Compreender os enquadramentos legais e legislação relacionados
à pesquisa

Comunicar-se estrategicamente com parceiros e
colaboradores.

Reconhecer a diversidade de pontos de vista

Compreender as relações entre a organização e as
partes interessadas

Negociar para alcançar resultados mutuamente
agradáveis em parcerias e colaborações

Representar a própria área de
especialização dentro da organização

Combinar os principais interesses das partes interessadas
com os interesses de pesquisa da organização

Supervisionar parcerias e colaborações

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 4: PARCERIAS E COLABORAÇÕES
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Nível1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Operar processos e sistemas para registrar
parcerias e colaborações

Comunicar (verbal e escrito) com diversos grupos de partes
interessadas usando a linguagem relevante

Considerar (equilibrar) relações complexas e
diversas com as partes interessadas no interesse
da estratégia organizacional

Formular uma proposta de valor de parceria com base na força
de pesquisa da organização

Aprovar e / ou assinar diferentes formas de
acordos / memorandos / declarações e contratos
com parceiros

Compreender os aspectos IP e contratuais em parcerias e
colaborações

Entender a diversidade de parcerias e colaborações

Colaborar com a gerência sênior em relação à direção da
estratégia para parceria e colaboração

Nível 3 – Liderança /Estratégia
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ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 5:
FINANCIAMENTO DA PESQUISA
Identificar e divulgar oportunidades de financiamento; desenvolver e implementar estratégias de otimização de financiamento; apoiar as
propostas de financiamento, incluindo o alinhamento com os requisitos das partes interessadas, orçamentação e cálculo de custos e revisão;
coordenação de aprovações e submissões (geralmente associadas a atividades de pré-adjudicação)

Sub-Área: Identificar e divulgar oportunidades de financiamento de pesquisa e otimizar estratégias de financiamento de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Coletar e comunicar oportunidades de
financiamento
Entender bancos de dados / sistemas e / ou
sistemas de busca relacionados à pesquisa e
plataformas on-line / plataforma-e dentro da
mobilização de financiamento
Compreender os pontos fortes, nichos e
prioridades da pesquisa estratégica
organizacional em relação ao financiamento
da mobilização
Treinar pesquisadores em oportunidades
de financiamento (incluindo guia de
informações, requisitos e melhoras
práticas)
Esclarecer os objetivos dos pesquisadores
para buscar e propor a mobilização de fundos
e aconselhar sobre o alinhamento aos critérios
de mobilização de recursos

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Compreender a complexidade e diversidade das partes
interessadas dentro do financiamento de pesquisa

Alinhar missão e prioridades de pesquisa
organizacional com oportunidades de mobilização de
financiamento

Entender o cenário de financiamento de pesquisa nacional
e global e como este se relaciona com as prioridades de
pesquisa organizacional

Entenda o núcleo do negócio e estratégias de
grandes financiadores de pesquisa

Traduzir estruturas legais para financiar a mobilização

Liderar fundos organizacionais de estratégias de
financiamento a mobilização / pesquisa

Facilitar oportunidades para os pesquisadores participarem de
painéis estratégicos e redes de mobilização de financiamento

Desenvolver e avaliar políticas e estratégias de mobilização
de processos e procedimentos

Construir redes e relacionamentos estratégicos
para alcançar estratégias de mobilização de
financiamento
Garantir
a
adequação
da
mobilização
do
financiamento da pesquisa dentro de um mandato
organizacional mais amplo, bem como nos quadros
nacionais e internacionais

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 5:
FINANCIAMENTO DA PESQUISA
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Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Familiarizado com o ciclo completo de pesquisa

Identificar e gerenciar parcerias estratégicas para a
mobilização do financiamento de pesquisa

Apoiar a conscientização individual e
organizacional alinhada de mobilização de fundos
(pré-posicionamento, posicionamento,
proposição / apresentação, premiações)

Entender o ciclo de pesquisa completo

Antecipar necessidades de financiamento em etapas
diferenciadas alinhadas com o desenvolvimento do
pesquisador
Garantir a conscientização individual e organizacional
alinhada de mobilização de recursos (préposicionamento, posicionamento, proposição /
apresentação, premiações)
Facilitar o trabalho interdisciplinar, intersetorial e / ou
colaboração organizacional para a mobilização de
financiamento
Analisar, sintetizar, interpretar e usar informações gerenciais
para a otimização do financiamento de pesquisa
Práticas recomendadas de mobilização de financiamento de
referência
Gerenciar processos internos de financiamento e prêmios
para otimizar a mobilização de financiamento externo
Otimizar o rendimento por meio de recuperação de custos e
custos administrativos

Nível 3 – Liderança /Estratégia
Garantir e manter um portfólio de financiamento
equilibrado e diversificado, a fim de garantir um
financiamento organizacional estratégico,
sustentável e previsível, incluindo o rendimento de
terceiro fluxo
Monitorar tendências e financiamento inteligente de
pesquisa
Projetar modelos de alocação de recursos
financeiros e outros incentivos / pesquisa para
promover a excelência e a execução de
estratégias
Endossar e articular o impacto da
mobilização de fundos em sucessos e
estratégias organizacionais

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 5:
FINANCIAMENTO DA PESQUISA
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Sub-área: Desenvolvimento, aprovação e apresentação de propostas de financiamento de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Aconselhar sobre a narrativa e orçamento
compatíveis componentes da proposta

Aconselhar sobre a narrativa, cumprimento do orçamento e
colaborações em propostas de concessão

Liderar projetos / programas de financiamento de
pesquisa estratégicos e amplos
Selecionar, coordenar e mobilizar a equipe
organizacional
para responder a grandes e prestigiosas chamadas de
financiamento

Contribuir e conduzir programas de
treinamento e desenvolvimento para redigir
propostas de subsídios

Comunicação científica estratégica

Compreender os direitos de propriedade
intelectual e sua gestão dentro da organização
em um nível básico

Desenvolver e gerenciar programas de treinamento e
desenvolvimento para redigir propostas de subsídios

Articular estratégias, metas, políticas e
procedimentos de mobilização de financiamento
de pesquisa em relação às estratégias
organizacionais

Desenvolver modelo / texto exemplar para
facilitar a consistência na abordagem em
áreas comuns de propostas de subvenção

Compreender os direitos de propriedade intelectual e sua
gestão dentro da organização

Definir padrões e metas para a submissão
de concessões

Entender o ciclo de gerenciamento de
projetos:
de pré-prêmio a pós-prêmio

Traduzir estruturas legais e reguladoras para a
mobilização do financiamento da pesquisa

Garantir a adequação da pesquisa financiada
dentro dos mandatos organizacionais mais
amplos, bem como os quadros nacionais e
internacionais

KEY COMPETENCY AREA 5: REÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 5:
FINANCIAMENTO DA PESQUISASEARCH FUNDING
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Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Facilitar debates sobre a formulação de

Negociar e gerenciar relacionamentos (organizacional e externo)

subsídios e habilidades de redação

para a mobilização de financiamento de pesquisa

Apoiar o desenvolvimento e apresentação de

Gerenciar o desenvolvimento e envio de propostas de

propostas de concessão compatíveis

concessão compatíveis

Coletar e agrupar dados em relação a

Gerenciar finanças e requisitos de auditoria (deligência devida,

oportunidades de financiamento de pesquisas

compras, contabilidade de custos, orçamento, modelos de

prospectivas, atuais e passadas,

custo total e compartilhado, políticas organizacionais e taxas

relacionamentos, requisitos e melhoras práticas

de custo; preparação e conformidade de auditoria)

Operar a mobilização de financiamento de

Gerenciar bancos de dados e repositório de material de

pesquisa e projeto / sistema de rastreamento de

referência sobre aplicações de financiamento e promover

programa

bancos de dados e repositórios para as partes interessadas

Nível 3 – Liderança/Estratégia
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ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 6:
ÉTICA E INTEGRIDADE DA PESQUISA
Promover, adotar e apoiar a ética e integridade em pesquisa, conduta de pesquisa em conformidade e responsável

Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nivel 3 – Liderança /Estratégia

Entender o ciclo de pesquisa completo

Demonstrar conhecimento do ciclo completo de pesquisa

Interpretar códigos e práticas internacionais
em integridade de pesquisa

Familiarizar-se com a filosofias de ética e
integridade em pesquisa

Compreender as estruturas legais e a conformidade com a
ética e conformidade em pesquisa, incluindo o registro de
comitês de ética em pesquisa.

Manter a supervisão da ética em pesquisa e dos
processos e sistemas de governança

Julgar normas aceitáveis de integridade

Supervisionar a formulação de princípios éticos e
um código de conduta organizacional

Definir o tom para a cultura organizacional
de ética e integridade em pesquisa

Administração de ética, processos,
procedimentos, sistemas e registros de
pesquisa

Supervisionar a conformidade da pesquisa

Garantir a aprendizagem organizacional e social

Apoiar a revisão institucional de comitês
de conselhos / ética

Contribuir para o desenvolvimento da ética e integridade em
pesquisa política e procedimentos

Tomar decisões sobre ética e integridade em
pesquisa considerando questões de todas as
perspectivas relevantes.

Fóruns de apoio à divulgação de pesquisas e
feedback para as comunidades

Administração de processos de integridade de
pesquisa e conformidade

Supervisionar o funcionamento do comitê de revisão institucional /
comitê de ética

Identificar e interpretar tendências para a ética e pesquisa

Fomentar e implementar códigos de conduta e
integridade em pesquisa
Líderar os comitês de especialistas organizacionais
que lidam com conformidade de pesquisa, má
conduta e violação da integridade de pesquisa

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 6:
ÉTICA E INTEGRIDADE DA PESQUISA
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Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Operar o banco de dados eletrônicos e
informações do sistema

Compreender os desafios globais da bioética e a implementação
de
políticas e procedimentos para enfrentar os desafios

Familiarizar-se com estruturas legais e
conformidade para a ética e integridade da
pesquisa

Participar em investigações / alegações de má conduta na pesquisa

Operar a educação e treinamento para a ética e
integridade da pesquisa

Estabelecer sistemas de gestão e administração de ética

Compreender os requisitos éticos na pesquisa
Avaliar a probabilidade de um curso de ação levando a uma
violação ética e planos de ação
Aconselhar pesquisadores e a equipe de gerenciamento de
pesquisa sobre ética e integridade da pesquisa
Desenvolver fóruns de divulgação de pesquisas e feedback
para as comunidades
Compreender as estruturas legais e a conformidade com a ética
em pesquisa
Promover um senso de ética e serviço na comunidade de
pesquisa organizacional
Estabelecer oportunidades de educação e treinamento para
a ética e integridade
Entender direitos de propriedade intelectual e estruturas
organizacionais para suportar a proteção de IP

Nível 3 – Liderança/Estratégia
Institucionalizar políticas e procedimentos para
assegurar códigos e práticas internacionais em
ética e integridade da pesquisa.
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ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 7:
GERENCIANDO A PESQUISA FINANCIADA
Negociação e gestão de contratos de pesquisa; gestão financeira de pesquisa;
envolvimento do financiador / patrocinador; gerenciamento de projetos de pesquisa (geralmente associados a atividades pós-prêmio)
Sub-área: Negociação e gestão de contratos de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Familiarizar-se com seguros e passivos aceitáveis

Compreender seguros e passivos aceitáveis em contratos
de pesquisa

Considerar (equilibrar) relações complexas e
diversas com as partes interessadas no interesse
da estratégia organizacional

Administração de contratos de pesquisa

Entender os tipos de contratos, cláusulas e implicações

Resolver conflitos e gerenciar relacionamentos em
acordos de financiamento de pesquisa

Administração de sistemas e processos
para gerenciamento de contratos de
pesquisa

Compreender os direitos de propriedade intelectual e sua
gestão dentro da organização

Orientar e alinhar os objetivos da pesquisa
organizacional com os dos parceiros de
financiamento

Administração de processos de aquisição e
contratação de nível inicial

Monitorar e rastrear estruturas legais e regulatórias e
práticas relevantes para a contratação de pesquisa
Interpretar a posição e os requisitos estratégicos da
organização e do parceiro
Desenvolver e gerenciar sistemas e processos de aquisição
para a pós-contratação

Supervisionar os acordos de financiamento de
pesquisa

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 7:
GERENCIANDO A PESQUISA FINANCIADA
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Sub-área: Pesquisa financeira e gerenciamento de projetos
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Entender o ciclo completo de gerenciamento de
projetos financiados: do pré-prêmio ao pósprêmio

Benchmark/referir e implementar pesquisa financeira
adequada e práticas de gerenciamento de projeto

Supervisionar a estrutura de avaliação e
gestão de riscos para a pesquisa financiada

Entender as implicações da taxa de câmbio para projetos /
programas financiados por fontes internacionais

Articular e recompensar os principais
indicadores /métricos de desempenho por
gerenciarem a pesquisa financiada

Familiarizar-se com o ciclo completo de pesquisa

Operar sistemas financeiros, processos e
procedimentos

Entender o ciclo de gerenciamento completo do projeto /
programa

Liderar políticas e estratégias organizacionais para
o gerenciamento de pesquisa financiada e redes e
relações estratégicas de partes interessadas para
alcançar as estratégias

Aconselhar sobre administração pós-prêmio de
bolsas de pesquisa

Formular e gerenciar políticas, procedimentos e práticas
para gerenciar pesquisas financiadas

Aprovar alocações de recursos para a pesquisa
financiada, incluindo recrutar / estender as
nomeações de pessoal; material e equipamento
em grande escala; outras infra-estruturas de
pesquisa

Apoiar a formação em gestão pós-adjudicação
de bolsas de pesquisa

Construir e manter relacionamentos: parceiros de
financiamento, parceiros de pesquisa, partes interessadas
da organização

Avaliar as estratégias / programas e as
necessidades de gerenciamento de projetos para
projetos de alto risco com vários parceiros e alto
valor

Coletar e agrupar dados sobre a pesquisa
financiada

Co-desenvolver e gerenciar sistemas e processos de
financiamento de projetos: pós-prêmio

Desenvolver e supervisionar políticas,
estruturas e processos para gerenciar
contratos financiados por pesquisa e / ou
programas / projetos complexos,
multipartidários e multissetoriais

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 7:
GERENCIANDO A PESQUISA FINANCIADA
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Sub-área: Negociação e gestão de contratos de pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança /Estratégia

Operar base de dados e –repositórios em
fundos de pesquisa

Desenvolver e gerenciar treinamento para o financeiro da
pesquisa e gestão de projetos

Manter um portfólio de financiamento equilibrado e
diversificado para garantir o financiamento
estratégico e sustentável da pesquisa

Desenvolver modelos / texto exemplar para
facilitar a consistência na abordagem em
áreas comuns de relatórios sobre a
pesquisa financiada

Incentivar a conscientização do ciclo de pesquisa financiada,
incluindo as etapas de premiação, construção de
relacionamento, contratação, implementação e fechamento

Mobilizar a equipe organizacional para gerenciar
grandes
projetos de prestígio financiados para atrair
financiamento repetido

Utilizar tecnologia para a gestão e supervisão de
subvenções para a pesquisa
Gerenciar o conhecimento para a pesquisa financiada
Gerenciar requisitos estatutários (impostos, IP, meio
ambiente etc.) para projetos de pesquisa financiada
Monitorar o portfólio organizacional de pesquisa financiada
para identificar mudanças nos tipos de financiadores /
parceiros e avaliar os riscos
Gerenciar a avaliação e mitigação de riscos para parceiros
de pesquisa financiada
Avaliar e compartilhar boas práticas na gestão de pesquisas
financiada

ÁREA DE COMPETÊNCIA CHAVE 8:
DADOS DE PESQUISA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE
PESQUISA Develop research data management plans and support systems;
databases and information systems; research data management; reporting
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Operar sistemas de informações de
gerenciamento

Habilidades tecnológicas analíticas e adaptativas,
incluindo mineração e manipulação de dados, análise
estatística, conhecimento de vizualização de
ferramentas, conhecimento de propriedade intelectual
de bancos de dados e pacotes de software,
conhecimento básico do sistema de TI, interpretação e
compreensão da informações de pesquisa

Liderar e tomar decisões estratégicas com
base em informações gerenciais

Familiarizar-se com processos e práticas de dados

Avaliar os sistemas de informações de gerenciamento
atuais e novos incluindo benchmarking/referências

Supervisionar bancos de dados relacionados à
pesquisa, sistemas de pesquisa e plataformas online /plataforma-e em todo o espectro de
gerenciamento de pesquisa para a pesquisa
complexa / necessidades organizacionais

Administração de sistemas e dados para
fins de auditoria

Monitorar sistemas e processos para a precisão de dados

Governar a integração de dados de pesquisa e
sistemas de gerenciamento de informações com
outros sistemas organizacionais e informações

Gerenciar bancos de dados relacionados à pesquisa;
sistemas de pesquisa online /plataformas-e em todo
espectro de gerenciamento de pesquisa

Modificar a estratégia organizacional para se
adaptar às mudanças num ambiente amplo de
dados de pesquisa e gerenciamento de
informações

Compreender os bancos de dados relacionados à
pesquisa, sistemas de pesquisa e plataformas online /plataforma-e em todo o espectro de
gerenciamento de pesquisa para a pesquisa
complexa / necessidades organizacionais

Garantir a compreensão das necessidades de informações
de gerenciamento de todos os proprietários de sistemas
organizacionais

Construir e garantir uma cultura de dados e
responsabilidade

Coletar, verificar e examinar (meus) dados

Gerenciar equipamentos especializados que geram /
elevam grandes conjuntos de dados eletrônicos

Garantir a transformação de dados para métricas
operacionais estratégicas e de nível superior

Compreensão da informação de pesquisa e
sua aplicação em um nível básico
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ÁREA DE COMPETÊNCIA CHAVE 8:
DADOS DE PESQUISA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PESQUISA

Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Apoiar a conscientização e treinamento
para dados de pesquisa e gerenciamento
de informações

Colaborar com especialistas em TIC e analistas de
negócios e outros especialistas e supervisionar os
dados e gerenciamento de informações para a
pesquisa

Usar e incentivar o uso de sistemas de
informações gerenciais para tomar decisões
sólidas baseadas em evidências que alimentem
políticas e estratégias organizacionais eficazes.

Operar bases de dados e repositórios

Contribuir para consultas e desenvolvimento de
políticas para dados de pesquisa e gerenciamento de
informações

Fornecer contribuição estratégica para relatar
comentários - análise, previsões etc.

Auxiliar em todas as formas de requisitos
eletrônicos para a pesquisa

Contribuir para a pesquisa de dados e gerenciamento de
informações estratégias, processos e procedimentos

Liderar dados de pesquisa e estratégias de
gerenciamento de informações e redes e
relacionamentos estratégicos com os interessados
para alcançar as estratégias

Contribuir para a interpretação dos
dados para fins de pesquisa e de partes
interessadas

Gerenciar a conformidade dos dados e informações da
pesquisa, incluindo o entendimento das políticas e
legislações relevantes

Compreender questões éticas e de integridade
relacionadas a dados de pesquisa e
gerenciamento de informações

Garantir a conscientização individual e organizacional dos
dados de pesquisa e do gerenciamento de informações

Construir relações fortes entre vários
serviços de apoio a pesquisa e outros serviços
profissionais
Garantir a adequação dos dados de pesquisa
e do gerenciamento de informações dentro de
um mandato organizacional mais amplo, bem
como das estruturas nacionais e
internacionais

Apoiar a consciência individual e organizacional de
dados de pesquisa e informações de pesquisa

Gerenciar bases de dados e repositórios

Compreender e interpretar indicadores para o
sucesso da pesquisa organizacional

Familiarizar-se com estruturas legais e
regulatórias para dados de pesquisa e
gerenciamento de informações

Facilitar os relacionamentos com pesquisadores / partes
interessadas para o benefício de dados de pesquisa e
gerenciamento de informações

Aplicar ferramentas bibliométricas e cientométricas
e técnicas

Fornecer assistência gerencial com requisitos
eletrônicos em pesquisa

Fornecer assistência gerencial com requisitos eletrônicos em
pesquisa
Gerenciar a interpretação e tradução de dados para fins de
pesquisa e para as partes interessadas

Aplicar ferramentas e técnicas bibliométricas e cientométricas

28

ÁREA DE COMPETÊNCIA PRINCIPAL 9:
COMPREENSÃO DA PESQUISA, UTILIZAÇÃO E IMPACTO
Divulgação e comunicação da pesquisa; transferência de conhecimento; desenvolvimento de negócios; medir e demonstrar o impacto da
pesquisa
Sub-área: Disseminação e comunicação da pesquisa
Nível 1 - Administrativo/Operacional

Nível 2 – Gerenciamento

Nível 3 – Liderança/Estratégia

Comunicar a pesquisa e seus resultados e impacto a vários
grupos de partes interessadas usando abordagens e
ferramentas apropriadas

Liderar políticas e estratégias relacionadas à
captação, utilização e impacto da pesquisas

Utilizar tecnologia para apoiar a disseminação
e comunicação científica

Criar oportunidades para disseminação de pesquisa e
engajamento público, incluindo oportunidades para os
pesquisadores se engajarem com formuladores de política

Conceber e implementar processos e sistemas
para uma disseminação eficaz da informação do
conhecimento

Capturar, armazenar, recuperar e divulgar
resultados de pesquisa e impacto

Contribuir para políticas e estratégias relacionadas
absorção, utilização e impacto da pesquisa

Posicionar pesquisa organizacional em espaços
de socioeducação

Apoiar oportunidades de divulgação
da pesquisa e engajamento público

Facilitar e incentivar o trabalho em rede e parcerias com
partes interessadas externas e internas para a comunicação
científica e o engajamento público

Apoiar a formação para a divulgação e
envolvimento público

Mentor de divulgação / engajamento público para
pesquisadores em todas as fases da carreira

Familiarizar-se com abordagens de
disseminação e ferramentas, incluindo
acesso aberto, mídias sociais, etc.

Garantir a conformidade na comunicação científica e no
envolvimento público

Organizar seminários, workshops, treinamentos
e outros eventos para a divulgação dos
resultados da pesquisa.

Compreender e interpretar as implicações das abordagens de
publicação (por exemplo, acesso aberto) e opções de
licenciamento (por exemplo, provisos criativas)

Construir pontes entre a organização,
financiadores, decisores políticos e sociedade
em geral
Garantir que os pesquisadores e outras equipes
sejam treinados em disseminação eficaz e
comunicação científica
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