
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

EDITAL PRPGI Nº 060/2015, DE 26 DE MAIO DE 2015 

SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO INSTITUCIONAL 

A Chefe do Departamento de Pós-Graduação no exercício da Pró-Reitoria de Pequisa, Pós-

Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.19º, inciso II do Estatuto 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna pública a retificação do 

Edital PRPGI Nº 055, de 19 de maio  de 2015, que dispõe sobre o Processo Seletivo para preenchimento 

de vagas do comitê Cientifico do IFMA,  alterando os itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 8.1, 11.2 e 11.4,  

mantendo inalteradas as demais disposições do referido edital. 

 

Onde se lê: 

3. Das Inscrições e prazos   

3.1. Prazo de inscrição: 20 de maio a 22 de junho de 2015;  

3.2. Divulgação dos Inscritos: 19 de junho de 2015;  

3.3. Avaliação e seleção dos membros: 22 a 30 de junho de 2015;  

3.4. Divulgação dos membros aprovados: a partir de 06 de julho de 2015; 

3.5. As inscrições deverão ser efetuadas pelos servidores no período de 20 de maio a 22 de junho de 

2015, obedecendo a critérios deste edital;  

3.6. As inscrições serão realizadas por meio de envio de documentação (Item 6 deste Edital) através 

do e-mail inscricoes.prpgi@ifma.edu.br. As inscrições deverão ser encaminhadas com Assunto: 

INSCRIÇÃO COMITÊ CIENTÍFICO PRPGI; 

 

8.1. O prazo para interposição de recurso sobre a seleção, a contar da publicação do edital do resultado 

final será de 24 horas, através do e-mail inscricoes.prpgi@ifma.edu.br. Os recursos deverão ser 

encaminhados com Assunto: RECURSO COMITÊ CIENTÍFICO PRPGI; 

 



 

11.2. A bolsa concedida não implica vínculo empregatício com o órgão financiador; 

11.4. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, junto com o Comitê do PIBITI, poderá 

cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das 

normas estabelecidas;  

 

Leia-se: 

3. Das Inscrições e prazos   

3.1. Prazo de inscrição: de 20 de maio a 05 de julho de 2015 (até às 11h59min59s);  

3.2. Divulgação dos Inscritos: 06 de julho de 2015;  

3.3. Avaliação e seleção dos membros: 22 a 09 de julho de 2015;  

3.4. Divulgação dos membros aprovados: a partir de 10 de julho de 2015; 

3.5. As inscrições deverão ser efetuadas pelos servidores no período de 20 de maio a 05 de julho de 

2015, obedecendo os critérios deste edital;  

3.6. As inscrições serão realizadas por meio de envio de documentação (Item 6 deste Edital) através 

do e-mail: inscricoes.prpgi@ifma.edu.br. As inscrições deverão ser encaminhadas com 

Assunto: INSCRIÇÃO COMITÊ CIENTÍFICO PRPGI;  

 

8.1. O prazo para interposição de recurso sobre a seleção, a contar da publicação do edital do resultado 

final será de 24 horas, através do e-mail: inscricoes.prpgi@ifma.edu.br. Os recursos deverão 

ser encaminhados com Assunto: RECURSO COMITÊ CIENTÍFICO PRPGI; 

 

Exclui-se: 

11.2. A bolsa concedida não implica vínculo empregatício com o órgão financiador; 

11.4. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, junto com o Comitê do PIBITI, poderá 

cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das 

normas estabelecidas;  

 

Dra Cleone das Dores Campos Conceição 

Chefe do Departamento de Pós-Graduação no exercício 

da Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 
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