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RETIFICAÇÃO PIBIC ENSINO MÉDIO – VIGÊNCIA 2020/2021
A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.19º,
inciso II do Estatuto do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna pública a
re ﬁcação do Edital PRPGI Nº 02, de 07 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o Programa Ins tucional de Bolsas
de Iniciação Cien ﬁca – PIBIC Ensino Médio, alterando o item 6.11 mantendo inalteradas as demais disposições
do referido edital.

Onde se lê:
6.11 Caso ocorra empate entre dois ou mais pesquisadores, serão usados como critérios de desempate, nessa
ordem:
a)A maior nota no currículo La es do orientador, considerando a nota norma zada numa escala de 0 (zero) a 100
(cem);
b)A maior nota de avaliação do projeto de pesquisa;
c)O candidato com mais idade, de acordo com o art. 27 e seu parágrafo único da Lei nº 10.741/2003.
Leia-se:
6.11 Caso ocorra empate entre dois ou mais pesquisadores, serão usados como critérios de desempate, nessa
ordem:
a)A maior nota no currículo La es do orientador, considerando a nota norma zada numa escala de 0 (zero) a 100
(cem);
Parágrafo único. A nota norma zada do currículo considera os itens de 1.1 a 1.24 do Anexo VII.
b)A maior nota de avaliação do projeto de pesquisa;
c)O candidato com mais idade, de acordo com o art. 27 e seu parágrafo único da Lei nº 10.741/2003.
Na lene Mesquita Brito
Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
Ins tuto Federal do Maranhão
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