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EDITAL 14/2022

  Dispõe sobre o Processo Seletivo para o Programa Institucional de Bolsa de Apoio ao Pesquisador no
âmbito do Campus Bambuí

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS(IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeada pela Portaria nº 255 de
22 de novembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG-Campus Bambuí em
03/12/2019, e no Diário Oficial da União de 03/12/2019, seção 2, página 26, 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, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE tornar
público  o  presente  Edital,  contendo  as  normas  referentes  ao  Processo  Seletivo  para  o  Programa
Institucional de Bolsa de Apoio ao Pesquisador–Campus Bambuí conforme o que se segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Programa Institucional  de Bolsa de Apoio ao Pesquisador é voltado para o desenvolvimento e
incentivo do pensamento científico, tecnológico e de inovação dos pesquisadores do ensino superior e
técnico.
1.2.  Compete  à  Diretoria  de  Pesquisa,  Inovação  e  Pós-Graduação  (DPIPG)  a  elaboração  do  edital,
recebimento dos documentos e divulgação dos resultados.
1.3. A avaliação das propostas será realizada pelo Núcleo Estratégico de Apoio à Pesquisa (NEAP).
1.4.  Serão  consideradas  propostas  encaminhadas  por  todos  os  servidores  efetivos  do  IFMG-
Campus Bambuí, que não estejam licenciados/afastados, por qualquer motivo.

2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
2.1. Propiciar à Instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa e a inovação.
2.2.  Estimular  pesquisadores do IFMG - Campus Bambuí  no  processo  de  desenvolvimento  científico,
tecnológico e de inovação, contribuindo para o desenvolvimento social, local e regional.
2.3.  Permitir  a  alocação  de  recursos  de  custeio,  destinados  a  compra  de  insumos  necessários  para  a
realização de pesquisa.
2.4.  Estimular  o  desenvolvimento  de  projetos  de  responsabilidade  social  e  ambiental  que  sejam
transformadores da realidade e que privilegiem a complementação da formação social, humana, cultural,
esportiva, científica, tecnológica e profissional dos envolvidos.
2.5. Fomentar projetos de pesquisa e inovação a serem executados no âmbito do IFMG - Campus Bambuí.

Boletim de Serviço Eletrônico em 25/02/2022
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3. DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.1.  O  presente  edital  prevê  a  aplicação  de  recursos  da  ordem  de  R$30.000,00  (trinta  mil  reais),
proveniente da dotação orçamentária do IFMG - Campus Bambuí destinada à compra de itens de custeio.
3.1.1. Serão concedidas dez cotas de auxílio à pesquisa, com valor individual de até R$3.000,00 (três mil
reais).
3.1.2.  As  cotas  serão  concedidas  de  acordo  com  a  ordem  de  classificação  dos  pesquisadores.  A
implementação das mesmas será feita obedecendo à classificação final, até se completar o número total de
cotas que serão disponibilizadas.
3.1.3. Será concedida uma cota para cada pesquisador.
3.1.4.  A  gestão  dos  recursos  de  custeio  aprovados  será  feita  pela  Diretoria  de  Administração  e
Planejamento (DAP) do Campus Bambuí em associação à DPIPG. Cabe ao pesquisador acompanhar e
auxiliar os processos de compras e contratação dos itens solicitados junto ao DAP.
3.1.5.  Não  serão  financiados  bolsas,  equipamentos  e  materiais  permanentes,  auxílio  na  tradução  e
pagamento  de  publicação  de  artigos,  participações  em  eventos,  visitas  técnicas,  diárias,  passagens,
mobiliário e combustíveis.
3.1.6. Ao pesquisador aprovado não será obrigatório utilizar o valor integral da cota de auxílio à pesquisa.
3.1.7. A liberação do recurso financeiro será feita obedecendo à classificação final do presente Edital, até
completar o valor total descrito no item 3.1 desta chamada.
3.1.8. Caso não ocorra a aprovação de dez pesquisadores, o dinheiro será dividido entre os aprovados,
respeitando a ordem da classificação final.
3.1.9. É vedada a divisão da cota entre dois pesquisadores.
3.1.10. A compra dos itens de custeio não é garantida, pois há fatores externos que podem inviabilizar a
aquisição de determinados produtos.
3.1.11. Não há previsão para a chegada dos itens de custeio.
3.1.12.  A DPIPG  poderá  autorizar  a  substituição  do  pesquisador  por  motivos  de  desistência  ou  não
cumprimento das obrigações.
3.1.13.  O  pagamento  das  cotas  está  condicionado  à  disponibilização  dos  recursos  orçamentários  e
financeiros pela Reitoria/Ministério da Educação.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O período para submissão das propostas está definido no Cronograma deste edital.
4.2.  São  elegíveis  somente  propostas  apresentadas  por  servidores  do  quadro  permanente  do  IFMG
- Campus Bambuí, com titulação mínima de mestrado.
4.3. Poderão submeter propostas pesquisadores que:

a) Não tenham pendências junto à DPIPG ou a outros programas de pesquisa do IFMG.

b) Não estejam licenciados/afastados do IFMG - Campus Bambuí, por qualquer motivo.

4.4. A inscrição deverá ser realizada pelo pesquisador, até às 23 horas e 59 minutos do dia 21/03/2022,
exclusivamente via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do IFMG por meio do seguinte endereço
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/sei .
4.5. No ato da inscrição, o pesquisador deverá:
4.5.1. Iniciar processo no SEI.
4.5.2. Escolher a opção “Pesquisa: projeto de pesquisa”.
4.5.3. Descrever o edital e o nome do pesquisador na especificação do processo.
4.5.4. Classificar o processo como restrito.
4.5.5.  Incluir  na opção “Ofício” o barema e o termo de compromisso do presente edital  devidamente
preenchidos e assinados eletronicamente.
4.5.6. Incluir na opção “Externo” todos os comprovantes das informações contidas no barema, em um
único arquivo.
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4.5.7. Encaminhar o processo após o preenchimento para a unidade CBA-SPESQ até dia 21/03/2022.

5. DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO PESQUISADOR
5.1. Ser servidor do quadro permanente do IFMG - Campus Bambuí, com formação acadêmica mínima de
Mestre.
5.1.1.  Servidores  que solicitaram redistribuição  para  outra  instituição  ou que estejam em processo  de
afastamento, seja para capacitação ou outros motivos, não poderão submeter suas inscrições.
5.1.2. Cada pesquisador poderá concorrer a apenas uma cota .
5.2. São obrigações do pesquisador:
5.2.1.  Preencher  corretamente  o barema e  termo de compromisso (Anexo I)  e  incluir  os  documentos
comprobatórios via SEI.
5.2.2. Após a aprovação, o pesquisador deverá anexar a lista detalhada de materiais de custeio solicitados
para a condução da pesquisa, contendo a descrição de cada despesa, suas respectivas quantidades e valores
unitários (em moeda nacional R$) e justificativa da aquisição, no processo previamente criado no SEI,
conforme o cronograma.
5.2.3. Auxiliar, quando solicitado, a DAP da instituição para a aquisição da lista de itens de custeio.
5.2.4. Armazenar os materiais comprados.
5.2.5. Após a chegada do último material solicitado, o pesquisador terá o prazo de dois meses para vincular
os itens adquiridos a um projeto de pesquisa, seja em algum edital aberto, inclusive no edital de fluxo
contínuo, ou em um projeto em andamento.
5.2.6. Caso não seja possível a compra da lista completa dos itens de custeio, por motivos de falta no
mercado ou qualquer outra razão, tornando inviável a execução de um projeto de pesquisa, o pesquisador
deverá encaminhar os itens adquiridos até o momento para outra atividade de ensino, pesquisa ou extensão
dentro da instituição, mediante justificativa.
5.2.7. Não serão necessários o preenchimento de relatórios mensais e finais.
5.3.  Em  caso  de  impedimento  eventual  do  pesquisador  do  projeto,  este  deverá  comunicar  à
DPIPG Campus Bambuí via formulário próprio do SEI, indicando a justificativa do cancelamento da cota.
5.3.1. Caso haja desistência ou afastamento do pesquisador, os itens já adquiridos devem ser encaminhados
para outra atividade de ensino, pesquisa ou extensão dentro da instituição, mediante justificativa. 

6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. O processo seletivo será coordenado pela DPIPG do IFMG - Campus Bambuí dentro do Setor de
Pesquisa com o apoio do NEAP.
6.2. Os baremas serão avaliados pelos membros do NEAP.
6.3. O processo seletivo para provimento das bolsas utilizará os seguintes instrumentos de avaliação:
6.3.1. A análise da documentação e homologação das inscrições será de caráter ELIMINATÓRIO.
6.3.2. Toda documentação será analisada para verificar o atendimento dos termos deste Edital. A falta de
um  dos  documentos  solicitados,  ou  irregularidades/falhas  no  seu  preenchimento  implicará  na  não
homologação das inscrições e, consequentemente, a não participação no restante do processo seletivo.
6.3.3. A comprovação da produção científica será realizada da seguinte maneira:

I - Livro: Página(s) que conste o ISSN ou ISBN, o título do trabalho, ano de publicação e o nome do
pesquisador.

II  -  Capítulo de livro:  Página(s)  do livro que conste o ISSN ou ISBN, o título do trabalho e ano de
publicação e página(s) do capítulo que conste o nome do pesquisador.

III - Publicação em periódico com classificação Qualis: Página(s) que conste o título do trabalho, ano da
publicação e nome do pesquisador e print da classificação Qualis Capes identificando a área de avaliação,
que  pode  ser  consultada  em  https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta
/veiculoPublicacaoQualis/l istaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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IV - Registro de Propriedade Industrial no INPI: documento emitido pelo órgão competente constando
nome do autor e ano de registro.
6.3.4. A análise do barema será de caráter CLASSIFICATÓRIO.
6.3.5. Serão avaliadas as produções científicas dos últimos cinco anos, compreendendo o período de 01 de
janeiro de 2017 até a presente data.
6.3.6.  Os baremas  dos  pesquisadores  serão  avaliados  de  acordo  com os  itens  do  Anexo  I,  por  dois
membros do NEAP. Havendo divergência entre as classificações dadas pelos dois avaliadores designados
inicialmente, um terceiro poderá ser convocado.
6.3.7. A lista de pesquisadores contemplados por este Edital obedecerá à ordem de classificação e dar-se-á
de acordo com a disponibilidade financeira.
6.4. Em caso de empate, a ordem de classificação obedecerá os seguintes critérios:

I) Maior tempo de serviço do pesquisador na Instituição.

II) Idade do servidor.
6.5. O resultado final da seleção será publicado no site do IFMG - Campus Bambuí
6.6. O pesquisador que não for aprovado e que não for contemplado com a cota poderá ser classificado
como “RECOMENDADO”.
6.7.  Se  houver  desistência  de  algum  pesquisador  selecionado,  serão  chamados  os  pesquisadores
“recomendados”, conforme ordem de classificação.

7. DOS RECURSOS
7.1.  Os  recursos,  devidamente  fundamentados,  deverão  ser  redigidos  em  documento  tipo  “Ofício”  e
submetido dentro do mesmo processo criado no ato da inscrição no SEI, no prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da data de publicação do resultado final.
7.2. Não será aceito recurso enviado por outro meio ou fora do prazo estabelecido neste edital.
7.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão dos recursos.

8. DA DOCUMENTAÇÃO APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO
8.1. É de responsabilidade do pesquisador incluir no processo criado no ato da inscrição no SEI após a
aprovação, em documento tipo “Ofício” e assinado eletronicamente:
8.1.1. A lista dos materiais, contendo o detalhamento dos itens de custeio, conforme o Anexo II, incluindo
o número de linhas na tabela que forem necessárias, para descrever todos os materiais, em data prevista no
Cronograma.
8.1.2. O nome do projeto de pesquisa em que os itens adquiridos serão utilizados, assim como o Edital a
que este pertence, em até dois meses da compra de todos os itens da lista de materiais.

9. DO ACOMPANHAMENTO DO USO DE RECURSOS
9.1 O acompanhamento do uso dos itens de custeio será realizado pela DPIPG do IFMG - Campus Bambuí
por meio do projeto de pesquisa em que os itens adquiridos serão utilizados.

10. CRONOGRAMA

Etapas Data

Início das inscrições 07/03/2022

Término das inscrições 21/03/2022

Homologação das inscrições 23/03/2022
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Período para impetrar recursos 23/03/2022 a 25/03/2022

Homologação após recursos 28/03/2022

Período de avaliação 28/03/2022 a 01/04/2022

Resultado do processo seletivo 04/04/2022

Período para impetrar Recursos 04/04/2022 a 06/04/2022

Resultado dos Recursos 08/04/2022

Resultado final 08/04/2022

Período para cadastrar lista de itens 13/05/2022

10.1. Este cronograma poderá ser alterado a qualquer momento, ficando a critério da DPIPG ajustá-lo se
necessário.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A DPIPG poderá suspender a cota ou a liberação de recursos, especialmente quando houver ausência
de documentos solicitados ou o não cumprimento de compromissos assumidos com o Programa.
11.2. A documentação e as informações prestadas pelo pesquisador serão de inteira responsabilidade deste,
sendo  passível  de  exclusão  do  processo  seletivo  aquele  que  não  fornecer  a  documentação  de  forma
completa, correta e legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.
11.3. Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados novos documentos comprobatórios
à solicitação.
11.4. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por
decisão do IFMG - Campus Bambuí, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso
implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
11.5. Os casos omissos serão analisados pela DPIPG do IFMG - Campus Bambuí

ANEXO I

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES (Últimos 5 anos) E TERMO DE
COMPROMISSO

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

ITEM VALOR QUANTIDADE
VALOR
ATRIBUÍDO

Publicação de livro com ISBN/ISSN 4,0/livro
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Publicação  de  capítulo  de  livro  com
ISBN/ISSN

2,0/capítulo

Publicação em revistas  e  periódicos  (Qualis
A1 e A2)

3,0/artigo

Publicação em revistas  e  periódicos  (Qualis
B1 e B2)

1,5/artigo

Publicação em revistas  e  periódicos  (Qualis
entre B3 e B5)

1,0/artigo

Publicação em revistas  e  periódicos  (Qualis
C)

0,5/artigo

Registro de Propriedade Industrial no INPI 4,0/patente

PONTUAÇÃO TOTAL - -

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, _________________________________________, SIAPE _________________, asseguro que todas
as informações contidas neste barema são verdadeiras e os documentos anexados para fins comprobatórios
conferem com os respectivos originais e estou de acordo com todos os termos previstos no Edital 14/2022.

Bambuí – MG, 24 de fevereiro de 2022.

ANEXO II

LISTA DE MATERIAIS

LISTA DE MATERIAIS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO  DO
ITEM

JUSTIFICATIVA QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SEI/IFMG - 1106935 - Edital https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

6 of 7 25/02/2022 18:47



VALOR TOTAL GERAL

Bambuí, 25 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Diretor(a) Geral
Substituto(a), em 25/02/2022, às 16:36, 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 1106935 e o código CRC 9420845B.

23209.001227/2022-55 1106935v1
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