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EDITAL PRPGI Nº 41/2010 

 

 

BOLSA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 

  

 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art.19
o
, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas ao processo 

seletivo de alunos dos Cursos regulares deste Instituto Federal, candidatos a Bolsa de Gestão da 

Inovação/Projeto NIT/SETEC/2010, para o período de 26 de novembro a 02 de dezembro de 2010. 

 

  

1. OBJETIVOS 

 

1.1.  Selecionar bolsista para participar das atividades de estruturação e consolidação do Núcleo de 

Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 26 de novembro a 02 de dezembro de 2010; 

2.2 A solicitação da Bolsa, acompanhada de toda a documentação exigida, deverá ser encaminhada, 

via protocolo, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica/PRPGI do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 

2.3 A PRPGI não receberá solicitações individuais entregues diretamente pelos candidatos. 

 

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

3.1 Via sistema 

a) Preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível na internet, no seguinte 

endereço: www.ifma.edu.br/prpgi/nit; 

b) Original do Histórico Escolar - oficial, completo, atualizado, com rendimento acadêmico, no 

formato PDF, a ser providenciado pelo aluno junto a Diretoria de Ensino competente / 

Coordenação de Registro, anexado junto ao sistema; 

c) Cópia do CPF e Carteira de Identidade, em um mesmo documento de formato PDF, a ser 

anexado junto ao sistema. 

 

 

 

http://www.ifma.edu.br/prpgi/nit


3.2 Via protocolo: 

 

a) Formulário de inscrição impresso devidamente preenchido, disponível após cadastro no 

sistema, no seguinte endereço eletrônico: www.ifma.edu.br/prpgi/nit; 

b) Comprovante de inscrição impresso, disponível após cadastro no sistema, no seguinte 

endereço eletrônico: www.ifma.edu.br/prpgi/nit; 

c) Currículo atualizado no formato Lattes/CNPq; 

d) Original do Histórico Escolar - oficial, completo, atualizado, com rendimento acadêmico, a 

ser providenciado pelo aluno junto a Diretoria de Ensino competente / Coordenação de Registro; 

e) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do aluno; 

f) Declaração negativa de vínculo empregatício, disponível no endereço eletrônico: 

www.ifma.edu.br/prpgi/nit; 

g) Termo de compromisso, disponível no endereço eletrônico: www.ifma.edu.br/prpgi/nit. 

 

 

4.    REQUISITOS E COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

4.1 Quanto ao Aluno 

 

a) Ser aluno regularmente matriculado em Curso do Instituto Federal do Maranhão; 

b) Não estar cursando outro Curso, mesmo que dentro da mesma área do conhecimento; 

c) Não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição, durante a vigência da bolsa 

solicitada e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e previstas no cronograma do 

projeto NIT/SETEC; 

d) Não possuir bolsa de qualquer natureza, de agências e /ou instituições, na vigência da bolsa 

solicitada; 

e) Comprometer-se a apresentar Relatório ao final dos resultados obtidos; 

f) Devolver ao Instituto Federal do Maranhão, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 

recebida(s) indevidamente, caso os requisitos acima não sejam cumpridos. 

 

 

5.   O PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo será realizado em duas etapas: 

 

a) Pré-Seleção (classificatória/eliminatória): 03 de dezembro de 2010, que ficará a cargo da 

PRPGI/NIT observando os seguintes requisitos: 

 

 I) Preenchimento correto do formulário eletrônico de inscrição e envio de anexos 

previstos no item 3.1 b-c;  

 II) Entrega de toda documentação prevista no item 3.2 a-g;  

 

  

b) Seleção (classificatória/eliminatória):  exame dissertativo sobre o tema “Contribuições 

para o desenvolvimento da inovação tecnológica no IFMA”, no dia 06 de dezembro de 2010, 

das 9 as 11h. 

 

 

 

 

6. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
 

O prazo para pedido de reconsideração será de 48 (quarenta e oito) horas a contar da divulgação do 

resultado final, cabendo a Comissão proceder ao julgamento do pleito. 

 

 

7. IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA 

http://www.ifma.edu.br/prpgi/nit
http://www.ifma.edu.br/prpgi/nit
http://www.ifma.edu.br/prpgi/nit


 

7.1 A bolsa será concedida por um período de 12 (doze) meses, de 01 de janeiro de 2011 a 31 de 

dezembro de 2011; 

 

7.2 O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito mensal em conta 

bancária indicada pelo bolsista. 

 

 

8. CANCELAMENTO DE BOLSA 

 

A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

do Instituto Federal do Maranhão, durante sua implementação, por ocorrência de fato cuja gravidade 

justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente 

fundamentada. 

 

 

9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o terceiro 

dia útil posterior à sua publicação. Ademais, não terá efeito de recurso à impugnação feita por aquele 

que, em o tendo aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas 

ou imperfeições. 

 

9.2 - O pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão via protocolo.  

 

 

10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, desde que 

motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinarem, sem que isso venha gerar direitos 

ou obrigações em relação aos interessados.  

 

11. CRONOGRAMA  

 

Lançamento do Edital 26/11/2010 

Recebimento dos Pedidos de Inscrição 26/11/2010 a 02/12/2010 

Pré-Seleção 03/12/2010 

Exame Dissertativo 06/12/2010 

Divulgação dos Resultados 07/12/2010 

Período para Recurso 08/12/2010 a 09/12/2010 

Julgamento do Recurso 09/12/2010 

Divulgação do Resultado Final 09/12/2010 

 

 

 

 

 

 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Não serão aceitas propostas com documentação incompleta; 

b) Quaisquer dúvidas oriundas da documentação exigida e/ou do uso do sistema deverão ser 

enviadas ao email: pibic@ifma.edu.br. 

mailto:pibic@ifma.edu.br


c) A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade 

destes, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que não fornecer documentação de 

forma incompleta, correta e legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos; 

d) Será oferecida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 01 

(uma) bolsa, num valor mensal de R$ 350,00 com vigência de janeiro/2011 a dezembro/2011; 

e) A bolsa concedida não implica em vinculo empregatício com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 

f) O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do Maranhão 

na internet: www.ifma.edu.br, a partir de 09 de dezembro de 2010; 

g) A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação poderá cancelar ou suspender a bolsa 

a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas descritas no presente 

Edital; 

h) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica e 

pela PRPGI. 

 

 

                                             São Luís, 26 de novembro de 2010. 

 

 

 

 

 

José Hilton Gomes Rangel 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica 

http://www.ifma.edu.br/

