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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

EDITAL PRPGI Nº 68 de 08 de abril de 2013 

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

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

conferidas pelo Art.19, 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 do Instituto Federal do Maranhão candidatos a Bolsa de Desenvolvimento 

Institucional, no período de 08 de abril a 08 de maio de 2013. 

1. OBJETIVO DO PROGRAMA 

 
Selecionar bolsistas para desenvolver, implantar, monitorar e alimentar os sites das Pró-Reitorias 

do Instituto Federal do Maranhão, assim como, desenvolver sistemas específicos de acordo com a 

demanda de cada Pró-Reitoria. 

2. INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 08 de abril a 08 de maio de 2013;  

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

forma impressa, via protocolo, a Chefe do Núcleo de Iniciação Cientifica\PRPGI;  

 
2.3 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser encaminhada até o dia 08 de maio 

de  2013, são: 

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I); 

b) Termo de compromisso (Anexo II); 

c) Declaração negativa de vínculo empregatício (ANEXO III); 

d) Histórico escolar; 

e) Currículo lattes atualizado; 

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

g) Cópia de dados bancários em nome do bolsista (qualquer banco); 

 
2.4 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 completa, correta e legível e/ou fornecer dados  comprovadamente inverídicos. 

3.    REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

a) Ser aluno regularmente matriculado em Cursos  Técnicos ou de Graduação em um dos Campi do 

Instituto Federal  do Maranhão que  estejam localizados no município de  São Luis e não estar 

cursando o último ano; 

b) Não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição, durante a vigência da  bolsa solicitada; 
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c) Não possuir bolsa de qualquer natureza, de agências e /ou instituições, na  vigência da bolsa 

solicitada; 

d) Cumprir  uma carga horária de 10 horas/semanais; 

e) Encaminhar a cada mês, via memorando, a Pró-reitoria em que estiver lotado, relatório mensal das 

atividades executadas para liberação de cada bolsa. 

f) Comprometer-se a apresentar Relatórios parcial e final, respectivamente,  após seis  e doze meses de 

implementação da bolsa; 

g) Comprometer-se a apresentar aos membros dos Comitês do PIBIC e aos  servidores das Pró – 

Reitorias em que estiverem atuando,  treinamento necessário à completa utilização dos sistemas  

desenvolvido sempre que solicitado; 

h) Repassar ao IFMA os direitos de utilização do sistema desenvolvido durante o  tempo que julgar 

necessário; 

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

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

j) Apresentar para os servidores das Pró-Reitorias em que estiver lotado, sempre que for solicitado, a 

versão preliminar dos sistemas que estiver desenvolvendo; 

k) Encaminhar  ao Núcleo de Iniciação Cientifica da PRPGI , no caso de desistência da bolsa, via 

memorando,  o termo de desistência devidamente assinado e o relatório de execução das atividades 

desenvolvida no período em que recebeu a bolsa. 

4.  O PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo seletivo será realizado em 02 (duas) etapas: 

a) 1ª Etapa (eliminatória): período de  08 de abril a 13 de maio de 2013, que  ficará a cargo da 

PRPGI observando os seguintes requisitos: 

I) Preenchimento correto do formulário de inscrição;  

II) Entrega de toda documentação, de acordo com a categoria,  prevista no item 2 deste Edital;  

c) A lista dos candidatos selecionados na primeira etapa e que estarão aptos a participar da segunda 

etapa do processo seletivo serão divulgados  a partir do dia 14 de maio/2013; 

b) 2ª Etapa (classificatória/eliminatória): Prova  com os candidatos pré-selecionados, a ser realizada 

em uma única etapa e que versará sobre o conteúdo dos programas integrantes no item 4.5 deste edital; 

4.2  As provas conterão 20 (vinte) questões objetivas compreendendo itens de múltipla escolha, com 

05 (cinco) alternativas, das quais apenas uma será considerada correta; 

4.3  Os candidatos deverão comparecer ao local da prova  com 30 (trinta) minutos de antecedência, de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita grossa, Comprovante de Inscrição e Carteira de 

Identidade.  

4.4  As provas ocorrerão na data de 26 de maio de 2013, com início às 9h e término às 12h. 



 

 

 
   

 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís - MA - CEP 65025-001 

Telefone (98) 3218-9008/ 32189031 

 

4.5 Serão avaliados os conhecimentos que os candidatos possuem quanto: 

a) Lógica de Programação;  

b) Noções de Programação para WEB;  

c) Noções de HTML;  

d) Noções de Javascript;  

e) Noções de Programação em PHP (Sintaxe e Conexão com Banco de Dados MySQL);  

f) Conceitos de Orientação a Objeto (Classes, Objetos, Herança, Polimorfismo e Encapsulamento);  

g) Noções de Programação em JAVA (Sintaxe e Conexão com Banco de Dados);  

h) Noções de SQL;  

i) Noções de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados;  

j) Uso de Ferramentas de Acesso a Bancos de Dados (Ex. phpMyAdmin, MySQL-Front);  

k) Noções de Bancos de Dados Relacionais;  

l) Conhecimento básico da Ferramenta Macromedia Dreamweaver;  

m) Noções de Adobe Photoshop;  

n) Noções de Adobe Flash. 

4.6  O resultado será divulgado no site da IFMA a partir do dia 03 de junho de 2013. 

5. NUMERO DE BOLSAS E VALOR  

 

5.1 Serão oferecidas um total de 07 (sete) bolsas neste edital; 

 

5.2  As bolsas oferecidas pelo IFMA serão  distribuídas  nos seguinte setores: 

 

 

SETOR DE LOTAÇÃO 

Nº 

bolsas 

PRPGI  - Pró–Reitoria de Pesquisa, Pós–Graduação e Inovação 03 

PROPLAD - Pró–Reitoria de Planejamento e Administração 01 

PROEN - Pró–Reitoria de Ensino 01 

PROGEPE  - Pró–Reitoria de Gestão de Pessoas 01 

PROEX - Pró – Reitoria de Extensão  01 

TOTAL 07 

 

 

5.3 O valor da bolsa será pago conforme tabela abaixo: 

 
NÍVEL DE ENSINO VALOR DA BOLSA R$ 

Alunos da Educação Profissional de Nível Médio 260,00 

Alunos do Ensino Superior 400,00 
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6   CLASSIFICAÇÃO  

6.1  O Processo Seletivo para o Programa de Desenvolvimento Institucional  será feito, rigorosamente, 

conforme o aproveitamento dos candidatos, até o limite das vagas fixadas no presente Edital.  

6.2   Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem um mínimo de 60% de acerto da 

prova objetiva.  

6.3  Serão considerados classificados e, portanto, habilitados ao preenchimento das vagas oferecidas, 

os candidatos que, na ordem decrescente da soma de pontos obtidos nas provas, ficarem dentro do 

limite de vagas oferecidas, conforme item 6 deste edital.  

6.4  Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que 

obtiver:  

 Maior idade; 

 Melhor rendimento escolar e/ou coeficiente de rendimento.  

6.5  Serão automaticamente eliminados os candidatos que faltarem à prova.  

6.6  Quando da divulgação da lista dos candidatos classificados, será divulgado também, 20% do total 

de excedentes, obedecendo à rigorosa ordem decrescente de pontuação.  

6.7  Os candidatos aprovados, mas não classificados, serão chamados após o encerramento das 

aceitações das bolsas, obedecendo rigorosamente à ordem decrescente de pontuação, a partir do 

momento em que  a PRPGI receber do candidato classificado, o Termo de Desistência da vaga. 

7  EFETIVAÇÃO NO PROGRAMA 

 7.1  Os candidatos classificados efetivarão sua aceitação ao programa assinando o Termo de 

Compromisso na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, até dois dias após a divulgação 

do resultado  no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.  

7.2  O candidato classificado quem não efetuar a aceitação da bolsa no período, conforme o subitem 

7.1, perderá o direito à vaga e será substituído pelo candidato subseqüente na lista de classificação 

final. 

8  CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 08 de abril de 2013 

Recebimento da documentação via protocolo 08 de abril  a 08 de maio de 2013 

1ª Etapa (eliminatória) do processo seletivo  08 de abril a 13 de maio de 2013 

2ª Etapa (classificatória/eliminatória) 26 de maio de 2013 

Divulgação do Resultado 03 de junho de 2013 

Período para Recurso 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado 
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Divulgação do Resultado Final Após análise dos resultados 

Implementação da bolsa Julho de 2013 

9  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. 

10 IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

10.1 A bolsa será concedida por um período de 12 (doze) meses, de  julho de  2013 a  junho de 2014. 

10.2 O pagamento da bolsa será efetuado diretamente em conta bancaria indicada pelo bolsista., 

mediante depósito mensal. 

11  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. 

12  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

12.1 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. 

12.2 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.  

13  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. 

14  DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Será oferecida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 07 (sete) 

bolsas  com vigência de  julho/2013 a junho/2014; 

b) Haverá desclassificação de solicitação de bolsas, durante o processo de seleção, quando for 

observado o não cumprimento das exigências desse edital; 

c) A bolsa concedida não implica em vinculo empregatício com o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão; 

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

internet: www.ifma.edu.br/PRPGI, a partir de junho de 2013; 
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e) Os candidatos  aprovados no processo de seleção, mas não classificados na  primeira listagem 

devido à ausência de cotas disponíveis farão parte do Banco de  Reservas; 

f) A bolsa concedida não implica vínculo empregatício. 

g) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela Comissão organizadora e pela PRPGI; 

 

 

São Luís - MA, 08 de  abril de 2013 

 

 

 

Natilene Mesquita Brito 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO I 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO 

 

DADOS DO ALUNO 

Nome:  

Data de Nascimento:  CPF:  

RG:  Org. Exp.:  

Data da Expedição:  UF:  

Naturalidade: 

Sexo:  (  ) Masculino     (  ) Feminino 

Endereço: 

Complemento: 

Bairro:  CEP:  

Telefone:  Celular:  

e-mail : 

Instituição 

Curso: 

Módulo / Período: 

Código / Matrícula: 

 

Declaro que todas as informações prestadas acima são verdadeiras e de minha inteira  

responsabilidade. 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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ANEXO II 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

Declaro para os devidos fins que eu, 

_________________________________________________________________,CPF nº 

______________________________________, aluno devidamente matriculado no  Instituto Federal 

do Maranhão/Campus __________________________,  nível médio, residente e 

domiciliado(a)______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista do PIBIC, e nesse sentido 

COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

 

I –Cumprir as determinações contidas no Edital  PRPGI nº 63 BDI   2013.  

II –Disponibilizar 10 horas semanais para as atividades de pesquisa; 

III – Fazer referência ao nome do Programa BDI  em qualquer publicação escrita ou oral;  

IV – Enviar ao Chefe do Núcleo de Iniciação Cientifica em que estou matriculado, via 

protocolo,relatório escrito parcial (até 31 de janeiro de 2014) e final (até 31 de julho de 2014); 

V – Não está matriculado no último ano  nos cursos de Educação Profissional Técnico de 

Nível Médio ou de cursos de Graduação oferecidos pelo IFMA. 

 

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou a prática de qualquer fraude pelo (a) 

bolsista,implicará(ão) no cancelamento da bolsa, com a restituição dos valores recebidos ( 

devidamente  corrigidos), de  acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a 

impossibilidade de participar de outros editais lançados pela PRPGI,  pelo período de um ano, 

contados do conhecimento do fato. 

 

Local e Data: ____________________________, _____, de _____________________de  20___ 

 

Assinatura do bolsista:  

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do pai (ou responsável se menor de 18 anos): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do orientador do projeto:  

 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

 

 

Eu,  _______________________________________________________________________,CPF nº 

________________________________________________,  residente e domiciliado(a)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Declaro estar apto(a) a participar do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Institucional,  

tendo em vista que  não possuo nenhum vinculo empregatício, nem outros  trabalhos remunerados, 

como: monitoria, estágio extra curricular, bolsa de estudos  e/ou trabalho,  exceto   bolsas de 

permanência/ manutenção/ assistencial.  

Declaro ainda que, uma vez comprovada a acumulação desta com outros programas bolsas do 

IFMA, ou de outras agências, comprometo-me a devolver, em valores atualizados, as mensalidades 

recebidas  indevidamente. 

 

Local e Data: ____________________________, _____, de _____________________de  20___ 

 

Assinatura do bolsista:  

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do pai (ou responsável se menor de 18 anos): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do orientador do projeto:  

 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Ligia Cristina Ferreira Costa 

Luzyanne de Jesus Mendonça Pereira 

Leonardo Brito Rosa 

Ronaldson Mendes de Castro 

 

 


