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EDITAL Nº 09/2022
RETIFICAÇÃO Nº 01, em 09/02/2022

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, considerando o Edital 09/2022 que dispõe
sobre o Processo Seletivo para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação do IFMG - Campus Bambuí, RESOLVE retificar o artigo conforme o que se
segue:

 

Onde se lê:
3.1. O presente edital prevê a aplicação de recursos da ordem de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e
oitocentos reais), provenientes da dotação orçamentária do Campus Bambuí em forma de pagamento de
bolsas de Iniciação para projetos e dois programas institucionais, correspondendo a diferentes modalidades
de bolsas para estudantes de graduação e cursos técnicos:
I. Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI): destinada aos alunos
matriculados e frequentes dos cursos de graduação, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com carga
horária de 20h.
II. Bolsa de Iniciação Científica Júnior / Ensino Médio Integrado ao Técnico (IC-Jr / IC-EM): destinada a
alunos regularmente matriculados em cursos do ensino médio e técnico, no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), com carga horária de 10h.
III. Bolsa de Iniciação Científica para Cursos Técnicos (PIBITec): destinada a alunos regularmente
matriculados e frequentes de cursos técnicos subsequentes, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), com carga horária de 10h.
 
 
Leia-se:
3.1. O presente edital prevê a aplicação de recursos da ordem de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e
oitocentos reais), provenientes da dotação orçamentária do Campus Bambuí em forma de pagamento de
bolsas de Iniciação para projetos e dois programas institucionais, correspondendo a diferentes modalidades
de bolsas para estudantes de graduação e cursos técnicos:

Boletim de Serviço Eletrônico em 09/02/2022 
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I. Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI): destinada aos alunos
matriculados e frequentes dos cursos de graduação, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com carga
horária de 20h.
II. Bolsa de Iniciação Científica Júnior / Ensino Médio Integrado ao Técnico (IC-Jr / IC-EM): destinada a
alunos regularmente matriculados em cursos do ensino médio e técnico, no valor de R$ 161,00 (cento e
sessenta e um reais), com carga horária de 10h.
III. Bolsa de Iniciação Científica para Cursos Técnicos (PIBITec): destinada a alunos regularmente
matriculados e frequentes de cursos técnicos subsequentes, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais), com carga horária de 20h.
 
 

Bambuí, 09 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 09/02/2022,
às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1086688 e o código CRC 04B783EC.
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