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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 52/2008, DE 30/09/2008. 
 

Em 08 de outubro de 2008 
 
 

No ANEXO I (B)  do EDITAL Nº 52 , de 30/09/2008, onde se lê: 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES DAS PROVAS, POR CARGO 

PROVAS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

PROVAS/QUESTÕES Português Legislação Informática Específica Prática 

Assistente em Administração 10 10 5 25  

Técnico de Laboratório-Área Mecânica 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico de Laboratório-Área Informática 10 10 - 30* Prova prática 

Técnico de Laboratório-Área Biologia 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico de Laboratório-Área Química 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico em Alimentos e Laticínios 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico em Contabilidade 10 10 5 25  

Técnico em Tecnologia da Informação 10 10 - 30*  

Assistente de Aluno 10 10 5 25  

Auxiliar de Bibliotecário 10 10 5 25  

*As questões específicas dos cargos de Técnico de Laboratório-área informática e Técnico em Tecnologia da 
Informação englobam a prova de informática. 
 
 

Leia-se 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fica acrescido o ANEXO I (C ), conforme tabela abaixo: 

DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES DAS PROVAS, POR CARGO 

PROVAS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

PROVAS/QUESTÕES Português Legislação Informática Específica Prática 

Assistente em Administração 15 10 - 25  

Técnico de Laboratório-Área Mecânica 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico de Laboratório-Área Informática 10 10 - 30* Prova prática 

Técnico de Laboratório-Área Biologia 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico de Laboratório-Área Química 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico em Alimentos e Laticínios 10 10 5 25 Prova prática 

Técnico em Contabilidade 10 10 5 25  

Técnico em Tecnologia da Informação 10 10 - 30*  

Assistente de Aluno 10 10 5 25  

*As questões específicas dos cargos de Técnico de Laboratório-área Informática e Técnico em Tecnologia da Informação englobam a 
prova de informática. 



BOLETIM DE SERVIÇO BS/CEFET-BI Nº 10/2008 6 

 
ANEXO I ( C ) 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES DAS PROVAS, POR CARGO 

 
PROVAS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
PROVAS/ 

QUESTÕES 
Português Legislação Informática Específica Prática 

Auxiliar de 
Biblioteca 

10 10 5 25  

 
 

Registre-se. Publique-se. 
 

         ÁUREO RODRIGUES PEREIRA 
         Vice-Diretor-Geral – Port. 202/2007 

 

EDITAL Nº 53, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIME NTO DE CARGOS 
DO GRUPO MAGISTÉRIO NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFE SSOR DE 

MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 
 

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria MP nº 95, de 06 de maio de 2008, 
publicada no Diário Oficial da União de 07 de maio de 2008, e de acordo com as Portarias do 
Ministério da Educação, nº 544, de 6 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 7 de 
maio de 2008 e nº 545, de 6 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 7 de maio de 
2008, torna público que nos termos deste edital, estarão abertas as inscrições para o Concurso 
Público de Provas e Títulos para o provimento de vagas de professor da carreira de magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em Regime de Dedicação Exclusiva (DE), na classe D1, com 
titulação de mestre ou doutor para atender ao CEFET-Bambuí (Sede), nas respectivas áreas de 
conhecimento, especificadas no Anexo I do presente Edital. 

 

1 – DOS REQUISITOS 
 

O candidato deverá: 
1.1 - Ser brasileiro e estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. 
1.2 - De conformidade com o disposto no § 1º do art. 207 da Constituição Federal, introduzido pela 
Emenda Constitucional nº 11/96 e na Lei nº 9.515, de 20/11/97, os estrangeiros poderão inscrever-se 
no concurso, com apresentação do visto permanente. 
 

2 – DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 - Período de inscrição: 20 de outubro a 06 de novembro de 2008. 
2.2 - A inscrição será realizada exclusivamente por via eletrônica através do sítio 
www.cefetbambui.edu.br.  
2.3 - Documentação a ser enviada para deferimento da inscrição: 
2.3.1 - Requerimento dirigido ao Diretor-Geral, constando o número do Edital, a área de 
conhecimento e declaração de conhecer e aceitar as normas do Concurso; 
2.3.2 - Curriculum vitae: 
2.3.2.1 - O curriculum vitae deverá ser apresentado no modelo Lattes/CNPq e apresentar os títulos e  
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atividades de acordo com a seqüência indicada pelo Anexo IV deste Edital; 
2.3.2.2 - A Documentação comprobatória do curriculum também deverá estar organizada na ordem 
prevista no Anexo IV deste Edital; 
2.3.2.3 - O curriculum deverá ser apresentado em 3 (três) vias. Uma via deverá ser acompanhada 
dos documentos comprobatórios; 
2.3.2.4 - As cópias dos diplomas, certificados e históricos escolares deverão ser autenticadas. 
Quando da nomeação do candidato aprovado, os originais destes documentos deverão ser 
apresentados, para fins de conferência, na Coordenadoria Geral de Recursos Humanos do CEFET-
Bambuí; 
2.3.2.5 – Para efeito da comprovação da titulação exigida na inscrição, serão aceitas atas de defesa 
de dissertação ou tese, observado o disposto no item anterior. 
2.3.3 - Cópia da cédula de identidade autenticada e declaração de possuir: Título de Eleitor, 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e, se do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar (os 
documentos citados na declaração só serão apresentados pelo candidato aprovado que vier a ser 
nomeado). 
2.3.4 - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição - Guia de recolhimento da taxa de inscrição 
disponível no sítio do CEFET-Bambuí (www.cefetbambui.edu.br) no Banco do Brasil, em dinheiro 
ou via transação bancária eletrônica, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), até o primeiro dia útil 
após o encerramento das inscrições. 
2.4 - O candidato deverá efetuar a remessa da documentação exigida dentro do prazo da inscrição 
para o seguinte endereço: Comissão Organizadora do Concurso Para Docente, Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Bambuí, Fazenda Varginha, Rodovia Bambuí/Medeiros, Km 05, CEP 
38900-000, Bambuí-MG; e no mesmo prazo, encaminhe o requerimento de inscrição por fac-símile 
[(37) 3431 4954] ou por correspondência eletrônica para a Comissão Organizadora do Concurso 
Para Docente (concursodocente@cefetbambui.edu.br). Nesses casos, o requerimento de inscrição 
original deverá ser apresentado à Comissão Organizadora do Concurso para Docente no momento 
de sua apresentação para a realização das provas. 
2.4.1 - A relação das inscrições deferidas e indeferidas, bem como o número de inscrição, serão 
divulgados no sítio www.cefetbambui.edu.br, no dia 13/11/2008. 
2.4.2 - Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição.  

2.4.3 - Os dados cadastrais informados no ato da inscrição são de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 

2.4.4 - O CEFET-Bambuí não se responsabiliza pela não emissão da GRU decorrente de falhas de 
comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação da Internet, bem como por outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a referida emissão. 
2.5 - As provas serão realizadas no campus sede do CEFET-Bambuí nos dias 18 e 19 de novembro 
de 2008 podendo este prazo ser estendido, em virtude do número de candidatos. 
 

3 – DA REMUNERAÇÃO E DO REGIME DE TRABALHO 

 
3.1 - A remuneração inicial para Carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em 
regime de Dedicação Exclusiva (DE) classe D1, é de R$3.787,66 (Três mil, setecentos e oitenta e 
sete reais e sessenta e seis centavos) para titulação de Mestre e de R$5.701,22 (Cinco mil, setecentos 
e um reais e vinte e dois centavos) para titulação de Doutor.  Referência: setembro de 2008. Soma-se 
a estes valores os auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, obedecidas às normas que regulam 
as respectivas matérias. 
3.2 - A jornada de trabalho poderá ocorrer em turnos diurnos ou noturnos de acordo com os cursos 
ministrados e as necessidades da instituição. 
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4 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
4.1 - As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, VIII, da Constituição Federal e 
pelo art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112, de 11/12/90, poderão, nos termos do presente Edital, concorrer aos 
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
4.2 - Uma vaga será reservada ao deficiente que optar por esta condição e obtiver a melhor  
classificação geral. 
4.3 - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá apresentar à Comissão 
Organizadora do Concurso para Docente, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. Deverá, ainda, informar se necessita de 
condições especiais para a realização das provas, que serão atendidas obedecendo a critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
4.4 - Considera-se pessoa portadora de deficiência, aquela que se enquadrar nas categorias descritas 
no art. 4º do Decreto nº 3.298/99. 
4.5 - Na hipótese de aprovação do candidato deficiente, este será submetido à Junta Médica indicada 
pelo CEFET-Bambuí que decidirá: 
- se o mesmo encontra-se em condições físicas e mentais para o exercício do cargo; 
- se a deficiência alegada pelo candidato no ato da inscrição se enquadra ao disposto no art. 4º do 
Decreto nº 3298/99. 
4.6 - Caso a Junta Médica do CEFET-Bambuí reconheça incompatibilidade entre a deficiência e o 
cargo a ser ocupado, ou ainda a não observância ao que dispõe o art. 4º do Decreto nº 3.298/99, o 
candidato não será considerado apto à investidura no cargo. 
4.7 - Os portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
4.8 - A vaga reservada para os deficientes que não for provida por falta de candidato, por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, será preenchida por outro candidato, observada a ordem geral de 
classificação para a área pertinente. 
 

5 – DAS ETAPAS DO CONCURSO 
 
5.1 - Somente poderá realizar a prova escrita o candidato que apresentar o comprovante original de 
inscrição conforme o item 2.4 do presente Edital. 
5.2 - O concurso constará das seguintes provas: prova escrita, de caráter eliminatório e 
classificatório; prova didática, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter 
classificatório. 
5.3 - As provas escrita, didática e de títulos serão avaliadas em conformidade com as tabelas anexas 
(Anexos II, III e IV). 
5.4 - As notas deverão ser apresentadas com duas casas decimais. Se o terceiro decimal for igual ou 
superior a 5 (cinco), converte-se o segundo decimal para a unidade imediatamente posterior; se for 
inferior a 5 (cinco) será desprezado. 
5.5 - A Comissão Examinadora do Concurso será constituída de 03 (três) membros titulares e 01 
(um) suplente indicados pela Comissão Organizadora, sendo pelo menos um dos titulares, não 
integrante do quadro docente do CEFET-Bambuí. 
5.6 - A pontuação de cada candidato, em cada etapa, será a média aritmética dos pontos a ele 
atribuídos por cada um dos examinadores, em uma escala de 0 a 10. 
5.7 – DA PROVA ESCRITA: 
5.7.1 - A Prova escrita, simultânea para todos os candidatos, terá duração de 3 (três) horas e versará 
sobre tema único, sorteado de uma lista contida no Anexo I deste Edital. 
 
 
 



BOLETIM DE SERVIÇO BS/CEFET-BI Nº 10/2008 9 

CONTINUAÇÃO DO  EDITAL Nº 53, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008 
 
5.7.2 - O sorteio será feito na presença dos candidatos, 01 (uma) hora antes do início da prova e os 
candidatos terão este tempo, entre o sorteio e o início da prova, para realização de consultas a 
materiais bibliográficos e anotações. Não será permitido empréstimo de material entre os candidatos. 
É vedada a utilização de material bibliográfico e anotações durante a prova.  
5.7.3 - Após as provas, cada examinador atribuirá nota aos candidatos, na escala de 0 (zero) a 10 
(dez), datará, assinará e colocará em envelope opaco, lacrando e rubricando, garantindo seu absoluto 
sigilo. 
5.7.4 - O candidato que obtiver pontuação inferior a 6 (seis) será eliminado do concurso. 
5.7.5 - A divulgação dos resultados, com o conhecimento das notas de cada examinador, será feita  
em sessão pública. 
5.7.6 - A avaliação da prova escrita seguirá os critérios constantes no Anexo II. 
5.8 – DA PROVA DIDÁTICA: 
5.8.1 - Estarão classificados para a prova didática os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 6 (seis) na prova escrita. 
5.8.2 - Essa etapa constará de 01 (uma) aula que deverá ter duração mínima de 40 (quarenta) e 
máxima de 50 (cinqüenta) minutos. De acordo com o número de candidatos, a critério da Comissão 
Organizadora do Concurso, poderão ser constituídos, no máximo, 03 (três) grupos para apresentação 
em dias diferentes, sendo obedecidos os seguintes critérios: 
a) para o primeiro grupo, no primeiro dia, será sorteado dentre os temas da lista contida no Anexo I 
deste Edital, um tema único para todos os candidatos, excluído o tema sorteado para a prova escrita; 
b) para o segundo e o terceiro grupos, no segundo e no terceiro dia, respectivamente, será sorteado 
dentre os temas da lista contida no Anexo I deste Edital, um tema único para todos os candidatos do 
grupo, excluído somente o tema sorteado para a prova escrita. 
5.8.2.1 - Em todos os grupos, será assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) horas entre o 
sorteio do tema e o início das apresentações, garantindo a eqüidade de condições para todos os 
candidatos. 
5.8.2.2 - A definição dos grupos, caso seja necessário dividir os candidatos, será realizada por 
sorteio. 
5.8.2.3 - Será permitida a presença do público à prova didática, na condição de ouvinte, à exceção de 
candidatos concorrentes. 
5.8.3 - O sorteio do tema será feito na presença dos candidatos, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência do início previsto para a prova didática, logo após o sorteio do tema para a prova 
escrita. O sorteio da ordem de apresentação será feito 10 (dez) minutos antes do início da prova 
didática. 
5.8.4 - Cada candidato deverá elaborar o plano de aula para ser entregue à banca examinadora 
juntamente com os demais materiais a serem utilizados durante a prova. 
5.8.5 - Durante a realização da prova didática só será permitido o uso de retroprojetor, quadro de 
giz, álbum seriado, apostilas e atividades de fixação. 
5.8.6 - Todos os candidatos classificados para a prova didática deverão entregar o material a ser 
usado na referida prova, no momento do sorteio da ordem de apresentação. 
5.8.7 - À prova didática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), sendo eliminado o candidato que 
obtiver pontuação inferior a 6 (seis). 
5.8.8 - Todos os candidatos, após a realização da Prova didática, serão argüidos pela Banca 
Examinadora sobre os temas da área, por no máximo, 30 (trinta) minutos. 
5.8.9 - Na prova didática será avaliado o desempenho didático-pedagógico do candidato: capacidade 
de planejamento de aula, comunicação e síntese, bem como seu conhecimento na área. 
5.8.10 - A divulgação dos resultados desta prova, com o conhecimento das notas de cada 
examinador, será feita em sessão pública. 
5.8.11 - A avaliação da Prova Didática seguirá os critérios constantes no Anexo III. 
5.9 – DA PROVA DE TÍTULOS: 
5.9.1 - Os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 6 (seis) em cada uma das provas,  
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escrita e didática, estarão classificados para a prova de títulos. 
5.9.2 - No exame do curriculum vitae, no formato Lattes/CNPq, de caráter exclusivamente 
classificatório, serão considerados e pontuados: 
5.9.2.1 - títulos acadêmicos; 
5.9.2.2 - produção acadêmico-científica; 
5.9.2.3 - atividades didáticas; 
5.9.2.4 - atividades profissionais. 
5.9.3 - No exame do curriculum vitae não serão pontuados os requisitos mínimos para inscrição no 
concurso, sendo que cada título será considerado apenas uma vez. 
5.9.4 - Só serão considerados, para efeito de pontuação, os títulos efetivamente comprovados no 
curriculum vitae. 
5.9.5 - Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar validados no Brasil, conforme 
legislação em vigor. 
5.9.6 - Serão considerados Títulos: 
5.9.6.1 - diploma de Doutor ou documento equivalente obtido em curso credenciado;  
5.9.6.2 - diploma de Mestre ou documento equivalente obtido em curso credenciado; 
5.9.6.3 - título de Livre Docente; 
5.9.6.4 - diploma de Notório Saber; 
5.9.6.5 - certificado de curso de especialização, aperfeiçoamento ou documento equivalente, na 
forma da lei. 
5.9.7 - As atividades científicas, técnicas, culturais ou artísticas devem estar correlacionadas com a 
área de conhecimento e atuação docente. 
5.9.8 - Por atividades acadêmicas entendem-se as de ensino, quer no ensino superior, tecnológico ou 
na educação básica, experiência em orientação, extensão e pesquisa nas mesmas condições, bem 
como as de direção e/ou chefia - em nível superior - consideradas por lei como atividades docentes. 
5.9.9 - Por atividades profissionais, entendem-se aquelas exercidas na área sob exame ou correlata, 
devidamente comprovadas, não se podendo aceitar, como título dessa natureza, a prova e simples 
inscrição em órgãos de classe, ou eleição para direção de empresa. 
5.9.10 - O total de pontos de cada candidato será dado pela soma dos pontos em cada campo. 
5.9.11 - A avaliação da prova de títulos seguirá os critérios constantes no Anexo IV. 
 
6 – DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1 - Será considerado aprovado no concurso o candidato que tenha obtido nota igual ou superior a 6 
(seis), tanto na prova escrita quanto na prova didática. 
6.2 - A nota final atribuída a cada candidato será o somatório das notas da prova escrita, da prova 
didática e da prova de títulos.  
6.3 - A classificação final dar-se-á em ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
7.1 - Na hipótese de empate no resultado final, terá preferência o candidato que obtiver maior nota 
na prova didática, mas persistindo o empate, será escolhido o candidato que obtiver maior nota na 
prova escrita; sucessivamente, aquele que obtiver o maior número de pontos excedentes na prova de 
títulos e, ainda, sucessivamente, aquele que tiver maior tempo comprovado de serviço no magistério 
e, finalmente, o que tiver maior idade. 
7.2 - Ao candidato considerado idoso aplicar-se-á o disposto no parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 
10.741/03. 
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8 – DOS RECURSOS 
 
 
8.1 - Os candidatos que se considerarem prejudicados poderão interpor recurso devidamente 
fundamentado, junto à Comissão Examinadora, devendo ser protocolado, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da publicação dos resultados em audiência pública ou no sítio do CEFET-
Bambuí, na seguinte hipótese: 
8.1.1 - quando o mérito da questão versar sobre erro de pontuação de títulos e/ou atividades ou em 
desacordo com as normas constantes no Anexo IV. 
8.2 - É incabível interpor recurso às provas escrita e didática. 
 

9 – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 
9.1 - Ter sido aprovado no Concurso Público; 
9.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
9.3 - Estar em gozo dos direitos políticos; 
9.4 - Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
9.5 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, incluindo a 
compatibilidade de deficiência, apurada pela Junta Médica indicada pelo CEFET-Bambuí; 
9.6 - Não acumular cargos, empregos e funções públicas, exceto aqueles permitidos no art. 37, 
inciso XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001 
que assegura a hipótese de opção nos termos da Lei, dentro do prazo para a posse, determinado no § 
1º do art.13 da Lei nº 8.112/90. 
9.7 - Outras exigências estabelecidas em Lei poderão ser solicitadas para o desempenho das 
atribuições do Cargo. 
9.8 - O candidato aprovado deverá apresentar Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS ou 
PASEP (se cadastrado), Exames Médicos / Atestado Médico Admissional, Declaração de Bens e 
Valores, Certidão de Nascimento ou Casamento bem como dos diplomas, certificados de conclusão 
de curso e históricos escolares necessários, em razão da escolaridade exigida, nos termos do presente 
Edital. 
 
10 – DA POSSE 
 
10.1 - Além dos requisitos já estabelecidos no item 9 do Edital, o candidato aprovado deverá atender 
aos seguintes requisitos para ser empossado no cargo: 
10.2 - Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou o servidor que 
foi destituído do cargo em comissão, nas seguintes hipóteses: 
10.2.1 - crime contra a administração pública; 
10.2.2 - improbidade administrativa; 
10.2.3 - aplicação irregular de dinheiro público; 
10.2.4 - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 
10.2.5 - corrupção. 
10.3 - Somente poderá ser empossado o candidato aprovado que for julgado apto físico e 
mentalmente para o exercício do cargo, a ser avaliado por Inspeção Médica Oficial do CEFET-
Bambuí. 
10.4 - O candidato aprovado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação. O não 
pronunciamento do convocado no prazo estipulado obrigará o CEFET-Bambuí a tornar sem efeito a 
portaria de nomeação, convocando o próximo candidato classificado. 
10.5 - A posse dos candidatos classificados e nomeados observará o limite de vagas estabelecido no 
presente Edital, exceto se a ampliação desse limite for autorizada pelo órgão competente para tal 
fim. 
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10.6 - A data prevista para o ingresso dos aprovados e nomeados no quadro do CEFET-Bambuí dar-
se-á no período de validade do concurso, respeitados os prazos e requisitos estabelecidos em Lei 
para a investidura em cargo público. 
 
10.7 - O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, 
nos termos do artigo 41, "caput" da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão 
avaliados por comissão competente para tal fim. 
 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 - A aprovação no concurso não assegura o direito de ingresso no Quadro de Pessoal do CEFET-
Bambuí, e sim a expectativa de direito à investidura. A admissão far-se-á segundo o Regime 
Jurídico Único do Servidor Público Federal, Lei nº 8.112, de 11/12/90, e suas alterações, e o 
disposto no Decreto nº 94.664, de 23/07/87. 
11.2 - A homologação do resultado final será feita pelo Diretor-Geral do CEFET-Bambuí e 
publicada no Diário Oficial da União. 
11.3 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou 
notas, valendo para tal fim a homologação do Concurso publicada no Diário Oficial da União. 
11.4 - O prazo de validade do concurso será de 6 (seis) meses podendo ser prorrogado por igual 
período, de acordo com o § 1º do art. 1º do Decreto nº 4.175, de 27/03/2002.   
11.5 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos e 
comunicados referentes a este Concurso Público, no Diário Oficial da União e na página eletrônica 
do CEFET-Bambuí, www.cefetbambui.edu.br. 
11.6 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições 
estabelecidas no presente Edital e das instruções específicas para cada cargo, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
11.7 - Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas somente pelo e-mail: 
concursodocente@cefetbambui.edu.br.  
11.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso, designada pela 
Portaria nº 065/2008/CEFET-Bambuí, retificada pela Portaria nº 178/2008/CEFET-Bambuí. 
11.9 - As disposições e instruções contidas na Ficha de Inscrição, no Comprovante de Inscrição, nos 
anexos deste edital e demais publicações referentes ao concurso constituem normas que passarão a 
integrar o presente Edital. 
 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

                 FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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ANEXO I 
 

TITULAÇÃO EXIGIDA, ÁREA, TEMAS DAS PROVAS E VAGAS 

 

 

Titulação Exigida Área Temas Nº de 
Vagas 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia da 
Computação, Sistemas de 
Informação ou Tecnólogia 
em Informática e Mestrado 
ou Doutorado em qualquer 

área 

Eletrônica 
Digital 

1 – Circuitos de chaveamento com 
transistores 
2 – Flip-Flop 
3 – Características do transistor 
4 – Características das famílias 
lógicas 
5 – Arranjos lógicos programáveis 

1 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 

de Informação ou 
Tecnólogia em Informática 
e Mestrado ou Doutorado 

em qualquer área 

Engenharia de 
Software 

1 – Processo único de modelagem 
UML 
2 – Qualidade de software 
3 – Usabilidade de software para 
Internet 
4 – Técnicas e testes de software 
5 – Gerência de projeto de software 

1 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 

de Informação ou 
Tecnólogia em Informática 
e Mestrado ou Doutorado 

em qualquer área 

Programação 
para Internet 

1 – AJAX  
2 – Padrões de projeto com Java 
3 – J2EE 
4 – Struts 
5 – Hibernate 

1 

Graduação em Engenharia 
Elétrica ou Engenharia 

Mecatrônica e Mestrado ou 
Doutorado em Engenharia 

Engenharia 
Elétrica 

1 – Circuitos elétricos CC e CA 
aplicados em eletricidade 
automotiva 
2 – Máquinas elétricas CC e CA 
aplicadas em veículos automotores 
3- Eletrônica digital aplicada em 
sistemas eletro-eletrônicos 
automotivos 
4 – Sistemas de injeção de 
combustível e sistemas de ignição de 
motores de combustão interna 
5 – Automação e controle aplicado 
em sistemas eletro-eletrônicos 
automotivos 

1 

Graduação em Agronomia, 
Biologia, Medicina 

Veterinária ou Zootecnia e 
Mestrado ou Doutorado 

em Ciências Agrárias com 
Área de Concentração em 

Genética ou Melhoramento 
Animal 

Genética e 
Melhoramento 

Genético 

1 – Genética molecular 
2 – Seleção e cruzamentos na 
produção animal 
3 – Genética de populações 
4 – Genética quantitativa 
5 – Biotecnologia na agropecuária 

1 
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ANEXO II 

 
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

DESCRITIVO DA PROVA ESCRITA 
 

Candidato (a)________________________________________________Nota: _______________ 
Área ___________________________________________________________________________ 
 

Nº DE PONTOS ITENS A CONSIDERAR 
MÁXIMO  OBTIDO  

Apresentação (Introdução, desenvolvimento e conclusão)  2  
Domínio dos conteúdos  4  
Poder de síntese / Objetividade  2  
Correção e propriedade da linguagem  2  

TOTAL: 10  

 
 
 
 

Local/Data: __________________________________________  

Assinatura:___________________________________________ 
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ANEXO III 

 
BAREMA PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 

 

Candidato (a)_________________________________________________ Nota: ______________ 
Área ___________________________________________________________________________ 
 
 

Nº. DE PONTOS CRITÉRIOS  
Máximo Obtido 

PLANO DE AULA   

Clareza dos objetivos  0,2  
Adequação dos objetivos ao conteúdo  0,2  
Coerência na subdivisão do conteúdo  0,2  
Adequação do conteúdo ao tempo disponível  0,2  
Seleção apropriada do material didático  0,2  
DESENVOLVIMENTO DA AULA   

Relação entre o plano e o desenvolvimento da aula  1  
Linguagem clara, correta e adequação ao conteúdo.  1  
Abordagem das idéias fundamentais do conteúdo   1  
Seqüência lógica do conteúdo dissertado  1  
Articulação entre as idéias apresentadas, permitindo a configuração 
do seu todo.  

1  

Consistência teórica do conteúdo  1  
Uso adequado do material didático  1  
Cumprimento do tempo estipulado  1  
Uso adequado do tempo  1  

TOTAL: 10  

 
Local/Data: ________________________________________________________________________  
 

Assinatura:_________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 
 

BAREMA PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS 
 
 
Candidato (a)___________________________________________________ Nota: ____________ 
Área ___________________________________________________________________________ 
 

1) Títulos Acadêmicos – pontuação máxima: 2(dois) pontos.  

PONTUAÇÃO  
DISCRIMINAÇÃO  

Por unidade Obtido 
TOTAL DE PONTOS  

Doutorado na área  1,50   

Doutorado em áreas afins  1,00   

Doutorado em áreas diferentes   0,50   

Mestrado na área   0,50   

Mestrado em áreas afins   0,30   

Mestrado em áreas diferentes   0,20   

Especialização na área  0,10   

Especialização em áreas afins   0,05   

 
  Aproveitados: _______________ 
  Excedentes: _________________ 

 
 
2 Produção científica, técnica, cultural e ou artística:  
será atribuída a nota máxima de 3(três) pontos ao candidato que obtiver a maior pontuação, os demais 
candidatos receberão uma nota proporcional dado por:  

Nc = Pc/Pmc. 3 onde:  

Nc = Nota do candidato, Pc = Pontuação do candidato e Pmc = Pontuação do maior candidato  

PONTUAÇÃO  
DISCRIMINAÇÃO  Por unidade Obtido TOTAL DE PONTOS  

Livro publicado na área com conselho editorial (autoria)  1,00   

Livro publicado em áreas afins com conselho editorial 
(autoria)  

0,80   

Livro na área ou áreas afins com conselho editorial 
(organização ou coordenação)  

0,70   

Livro na área ou áreas afins com conselho editorial 
(tradução)  

0,60   

Capítulo de livro na área (autoria)  0,30   

Capítulo de livro em áreas afins (autoria)  0,20   

Editor de periódicos e boletins institucionais  0,20   

Editor de livro técnico ou Anais de eventos científicos 0,20   
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Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico 
internacional indexado (últimos 10 anos), considerar a 
última qualificação:  
- Qualis A ..................................................................  
- Qualis B ..................................................................  
- Qualis C ..................................................................  

1,00 
0,70 
0,40 

  

Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico  nacional 
indexado (últimos 10 anos), considerar a última 
qualificação:  
- Qualis A...................................................................  
- Qualis B ..................................................................  
- Qualis C...................................................................  

0,70 
0,50 
0,30 

  

Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico não 
indexado.   

0,20   

Obra premiada na área  0,50   
Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou 
seminário, publicada nos anais do evento  

0,30   

Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou 
seminário, não publicada nos anais do evento  

0,15   

Debatedor ou coordenador em mesas ou painéis de eventos  0,05   
Comunicação em congresso, simpósio ou seminário 
publicada nos anais do evento (últimos oito anos)  

0,04   

Comunicação em congresso, simpósio ou seminário não 
publicada nos anais do evento (últimos oito anos) 

0,02   

Revisor científico em periódico:  
- Internacional .............................................................  
- Nacional ...................................................................  

0,40 
0,30 

  

Revisor científico em congresso:  
- Internacional .............................................................  
- Nacional ....................................................................  

0,30 
0,20 

  

Bolsa de investigação científica concedida por órgão 
governamental ou não governamental  

0,20   

Bolsa de produtividade em pesquisa  1,00   

Bolsa de extensão e investigação tecnológica   0,50   

Criação de software ou similar (com registro)  0,80   

Produção de material áudio-visual (com registro)  0,70   

Criação em multimeios (com registro)  0,50   

Patentes relativas a produtos, materiais ou processos  1,00   

Exposição ou direção (artística) na área específica  1,00   

Exposição ou direção (artística) em outra área  0,70   

Curador de uma exposição artística  0,70   

Membro de Conselho Editorial e consultivo ( por ano)  0,20   

TOTAL PARCIAL:     

Aceitos: __________________________  

Excedentes: _______________________  

3) Atividades didáticas – pontuação máxima: 3 (três) pontos.  
 

Nº. DE PONTOS TOTAL DE PONTOS  
DISCRIMINAÇÃO  Valor unitário Obtido  
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:    

na área específica (cada semestre)  0,50   

na área correlata (cada semestre)  0,40   

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:    

na área específica (cada ano)  0,30   

em outra(s) área(s) (cada ano)  0,20   

ORIENTAÇÃO:    

Tese de doutorado (por orientação)  0,50   

Dissertação de mestrado (por orientação)  0,40   

monografia “lato sensu” (no máximo de 10 orientações)  0,10   

Monografia final do curso de graduação (no máximo de 10 
orientações)  

0,05   

Iniciação científica ou monitoria institucional 0,10   

Orientação de estágio quando não se tratar de disciplina 
ministrada por um docente (no máximo 10 orientações)  

0,05   

Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis 
meses (por ação)  

0,40   

Colaboração em ação de extensão, igual ou superior a seis 
meses (por ação)  

0,30   

Coordenação de ação de extensão, inferior a seis meses 
(por ação)  

0,20   

Colaboração em ações de extensão, inferior a seis meses 
(por ação)  

0,10   

Participação em banca examinadora de concurso  (por 
banca)  

0,30   

Participação em banca examinadora de seleção  (por 
banca)  

0,10   

Participação em banca examinadora de defesa de tese (por 
banca)   

0,20   

Participação em banca examinadora de exame qualificação 
(por banca)  

0,15   

Participação em banca examinadora de defesa de 
dissertação (por banca)  

0,15   

Participação em banca examinadora de TCC ( no máximo 
10)  

0,02   

Curso de extensão (docência) mínimo de 12 horas  (por 
curso)  

0,10   

CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA:  
Reitor, Vice-Reitor, Diretor ou Vice-Diretor-Geral de 
instituição de ensino (por ano)  

0,50   

Pró-reitor ou equivalente (por ano)  0,40   

Diretor/Vice-Diretor ou chefe de departamento, , Instituto 
ou Faculdade (por ano) 

0,30   

Coordenador ou Vice-Coordenador ou equivalente de 
colegiado de curso (por ano)  

0,20   

Coordenação setorial ou de laboratório (por ano)  0,05   
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TOTAL PARCIAL:     

Aceitos: __________________________  

Excedentes: 

4) Atividades Profissionais – pontuação máxima: 2 (dois) pontos. 
 

Nº. DE PONTOS TOTAL DE PONTOS  
DISCRIMINAÇÃO  Por  unidade Obtido  

Estágio não obrigatório na área específica (mais de 120 
horas)  

0,30   

Estágio não obrigatório na área correlata (mais de 120 
horas)  

0,20   

Estágio não obrigatório na área específica (até de 120 
horas)  

0,10   

Estágio não obrigatório na área correlata (até de 120 
horas)  

0,05   

Monitoria Institucional (por atividade)  0,10   

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO:  

na área educacional em nível superior  0,40   

na área profissional  0,30   

na área educacional em outros níveis  0,20   

APROVAÇÃO EM SELEÇÃO PÚBLICA:  

na área educacional em nível superior  0,20   

na área profissional  0,15   

na área educacional em outros níveis  0,10   

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS: (nos últimos 10 anos)  

Participação em cursos com menos de 20 horas  0,01   
Participação em cursos de formação pedagógica de 20 a 
39 horas  

0,02   

Participação em cursos de 40 a 120 horas  0,05   

Participação em cursos com mais de 120 horas  0,10   

Participação em cursos de formação pedagógica com 
mínimo de 40 horas  

0,05   

Participação em congressos, seminários, simpósios e 
encontros (internacionais ou nacionais)  

0,02   

Participação em congressos, seminários, simpósios e 
encontros (regionais)  

0,01   

OUTRAS ATIVIDADES:   

Consultoria ou assessoria (por unidade)  0,10   

Exercício profissional na área específica (cada ano)  0,30   

Exercício na área correlata (cada ano)  0,20   
Membro da direção de Conselhos profissionais ou 
sindicais ou Órgãos da Sociedade Civil  

0,20   
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Participação em projetos técnicos concluídos  0,10   

TOTAL PARCIAL:     

Aceitos: __________________________ Excedentes:  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 53/2008 
Em 27 de outubro de 2008 

 

Fica acrescido ao EDITAL Nº 53 , de 17 de outubro de 2008, o seguinte subitem: 
 
“2.3.5 - Os candidatos que preencherem os requisitos prescritos do artigo 1º do Decreto nº 6.593/08, 
poderão requerer a isenção da taxa de inscrição.” 
 

 No item 3.1, onde se lê: 
 

“3.1 - A remuneração inicial para Carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
em regime de Dedicação Exclusiva (DE) classe D1, é de R$3.787,66 (Três mil, setecentos e oitenta 
e sete reais e sessenta e seis centavos) para titulação de Mestre e de R$5.701,22 (Cinco mil, 
setecentos e um reais e vinte e dois centavos) para titulação de Doutor.  Referência: setembro de 
2008. Soma-se a estes valores os auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, obedecidas às 
normas que regulam as respectivas matérias.” 
 

Leia-se: 
 

“3.1 - A remuneração inicial para Carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
em regime de Dedicação Exclusiva (DE) classe D1, é de R$3.587,66 (Três mil, quinhentos e oitenta 
e sete reais e sessenta e seis centavos) para titulação de Mestre e de R$5.701,22 (Cinco mil, 
setecentos e um reais e vinte e dois centavos) para titulação de Doutor.  Referência: setembro de 
2008. Soma-se a estes valores os auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, obedecidas às 
normas que regulam as respectivas matérias.” 
 

 No Anexo I, onde se lê: 
 

Titulação Exigida Área Temas Nº de 
Vagas 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia da 
Computação, Sistemas de 
Informação ou Tecnólogia 
em Informática e Mestrado 
ou Doutorado em qualquer 

área 

Eletrônica 
Digital 

1 – Circuitos de chaveamento com 
transistores 
2 – Flip-Flop 
3 – Características do transistor 
4 – Características das famílias 
lógicas 
5 – Arranjos lógicos programáveis 

1 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 

de Informação ou 
Tecnólogia em Informática 
e Mestrado ou Doutorado 

em qualquer área 

Engenharia de 
Software 

1 – Processo único de modelagem 
UML 
2 – Qualidade de software 
3 – Usabilidade de software para 
Internet 
4 – Técnicas e testes de software 
5 – Gerência de projeto de software 

1 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 

de Informação ou 
Tecnólogia em Informática 
e Mestrado ou Doutorado 

em qualquer área 

Programação 
para Internet 

1 – AJAX  
2 – Padrões de projeto com Java 
3 – J2EE 
4 – Struts 
5 – Hibernate 

1 
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CONTINUAÇÃO  DA  RETIFICAÇÃO  EDITAL Nº 53, DE 17 D E OUTUBRO DE 2008 
 
Leia-se: 
 

Titulação Exigida Área Temas Nº de 
Vagas 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia da 
Computação, Sistemas de 
Informação ou qualquer 

curso de Tecnologia na área 
de Informática e Mestrado 
ou Doutorado em qualquer 

área 

Eletrônica 
Digital 

1 – Circuitos de chaveamento com 
transistores 
2 – Flip-Flop 
3 – Características do transistor 
4 – Características das famílias 
lógicas 
5 – Arranjos lógicos programáveis 

1 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 
de Informação ou qualquer 

curso de Tecnologia na 
área de Informática e 

Mestrado ou Doutorado 
em qualquer área 

Engenharia de 
Software 

1 – Processo unificado de 
modelagem e UML 
2 – Qualidade de software 
3 – Usabilidade de software para 
Internet 
4 – Técnicas e testes de software 
5 – Gerência de projeto de software 

1 

Graduação em Ciência da 
Computação, Engenharia 
da Computação, Sistemas 
de Informação ou qualquer 

curso de Tecnologia na 
área de Informática e 

Mestrado ou Doutorado 
em qualquer área 

Programação 
para Internet 

1 – AJAX  
2 – Padrões de projeto com Java 
3 – J2EE 
4 – Struts 
5 – Hibernate 

1 

 
 

Registre-se. Publique-se. 
 

                   FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                     Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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EDITAL Nº 54, DE 21 DE OUTUBRO DE 2008 
1º PROCESSO SELETIVO / 2009 

VESTIBULAR PARA CURSOS SUPERIORES 
 

 O Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí (CEFET-Bambuí) faz saber aos 
interessados que, no período de 27/10/2008 a 02/12/2008, estarão abertas as inscrições para o 1º 
Processo Seletivo/2009, regido por este Edital, para os cursos de graduação relacionados no quadro 
constante do item 1.1 deste Edital, com validade para o 1º semestre letivo de 2009. 

1. DOS CURSOS 
1.1. O número de vagas, em cada curso, com a especificação do respectivo turno de oferta, 

modalidade e duração, para o primeiro semestre de 2009, está abaixo relacionado: 

Cursos – Bambuí Situação Modalidade Vagas Turno Duração 

Bacharelado em 
Administração 

Autorizado 
Resolução no  

05/2008/CD/CEFET-
Bambuí 

Bacharelado 40 Noturno 4 anos 

Bacharelado em 
Zootecnia 

Autorizado 
Resolução no 

12/2006/CD/CEFET-
Bambuí 

Bacharelado 40  Integral 4,5 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 

Alimentos 

Reconhecido 
Portaria no 

270/2007/SETEC 
Tecnológico 36 Integral 2,5 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 

Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

Reconhecido 
Portaria no 

305/2007/SETEC 
Tecnológico 30 Vespertino 2,5 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 

Hotelaria 

Autorizado 
Resolução no  

17/2008/CD/CEFET-
Bambuí 

Tecnológico 36 Matutino 2 anos 

 

Curso – UNED 
Formiga 

Situação Modalidade Vagas Turno Duração 

Curso Superior de 
Tecnologia em 

Gestão 
Financeira 

Autorizado 
Resolução no  

16/2008/CD/CEFET-
Bambuí 

Tecnológico 30 Noturno 2,5 anos 

 
1.2.Caso o CEFET-Bambuí venha a efetuar qualquer mudança no número de vagas e/ou em sua 

redistribuição, será dada ampla divulgação às alterações até o início das provas. 
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2. DA INSCRIÇÃO 
2.1. O valor da Taxa de Inscrição para o 1º Processo Seletivo 2009 do CEFET-Bambuí é de R$ 

40,00 (quarenta reais). 
 
2.2. Só poderá concorrer às vagas definidas no item 1.1 o candidato que tiver concluído o Ensino 

Médio, ou equivalente, até a data da efetivação da matrícula. 
2.3. As inscrições terão início em 27/10/2008 e poderão ser feitas pela internet: no sítio 

http://www.cefetbambui.edu.br – até às 12h do dia 02/12/2008. O candidato deverá preencher 
a Ficha de Inscrição e o questionário sócio-econômico, seguindo as orientações contidas na 
página eletrônica, imprimir o comprovante de inscrição e efetuar o pagamento da taxa até o 
dia 02/12/2008, utilizando a Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida durante o 
processo de inscrição.  

2.4. O Manual do Candidato deverá ser obtido no sítio do CEFET-Bambuí. 
2.5. No ato da inscrição, o candidato indicará, na Ficha de Inscrição, o curso para o qual está se 

inscrevendo, podendo escolher uma 2ª opção de curso. Não indicando nenhuma opção, terá 
sua inscrição cancelada. 

2.6. O candidato poderá alterar os dados informados através da internet até o dia 03/12/2008. A 
partir desta data não será permitida, sob hipótese alguma, a alteração dos dados da inscrição. 

2.7. O candidato deverá verificar a efetivação de sua inscrição, no período de 10 a 12/12/2008, 
via internet, imprimindo o comprovante definitivo de inscrição, que deve apresentar no 
início das provas. 

2.8. Não serão consideradas as inscrições cujos pagamentos foram efetuados em datas posteriores à 
data discriminada no item 2.3. 

2.9. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na Ficha de Inscrição, 
bem como a efetivação do pagamento da taxa de inscrição. 

2.10. O candidato indicará, na Ficha de Inscrição, a cidade em que deseja fazer as provas, conforme 
relação constante do item 4.1 deste Edital. O candidato que não indicar sua opção, ou indicar 
mais de uma cidade, fará as provas, obrigatoriamente, em Bambuí. 

2.11. O candidato indicará, na Ficha de Inscrição, a opção de Língua Estrangeira (Inglês ou 
Espanhol) para realizar a prova.  Caso nenhuma opção seja selecionada, o candidato fará, 
obrigatoriamente, a prova de Inglês. 

2.12. Em caso de duas ou mais Fichas de Inscrição de um mesmo candidato, será considerada válida 
a que apresentar a data mais recente ou aquela cujo pagamento foi efetuado. 

2.13. Em hipótese alguma, será devolvido o valor da Taxa de Inscrição. 

3. DAS PROVAS 
3.1. O 1º Processo Seletivo/2009 será realizado em dois períodos (manhã e tarde), com duração de 

04 (quatro) horas cada, no dia 13/12/2008. 
3.1.1. Manhã: Início às 08 horas - Constará de uma Redação e de uma prova objetiva com 30 

(trinta) questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Literatura 
Brasileira, 10 de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). 

3.1.2. Tarde: Início às 14 horas - Constará de uma prova objetiva com 60 (sessenta) questões 
de múltipla escolha, sendo 10 questões de cada disciplina, a saber: Biologia, Física, 
Geografia, História, Matemática e Química. 

3.2. Cada questão das provas objetivas terá o valor de 0l (um) ponto e a redação, 10 (dez) pontos, 
aplicando-se a cada valor o peso determinado no quadro abaixo: 
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QUADRO DE PESOS DAS DISCIPLINAS QUE COMPÕEM AS PROVAS 

CURSOS 
Lit. 

Bras.  
L. Port. Red 

Ling. 
Est. 

Bio. Qui. Fis. Mat.  Geo. Hist. 

Tecnologia em Alimentos 1 2 3 2 3 3 3 2 1 1 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

1 3 3 3 1 1 2 3 1 1 

Tecnologia em Hotelaria 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 
Zootecnia 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 
Bacharelado em Administração 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 
Tecnologia em Finanças 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 
3.3. As provas serão elaboradas de acordo com o programa de conteúdos fornecido no Manual do 

Candidato. 
3.4. A prova de Redação constará de uma proposta baseada na leitura e compreensão de textos em 

geral. 
3.5. Caso o candidato considere que o conteúdo de alguma questão das provas não está 

contemplado no programa, ou tenha qualquer discordância em relação às questões das provas, 
deverá encaminhar recurso à COPEVES, por escrito, em formulário próprio, fornecido pelos 
aplicadores, durante a realização da prova. 

3.6. Em caso de anulação de questões por parte da COPEVES, os respectivos pontos serão 
somados à nota dos candidatos que fizeram as provas correspondentes. 

4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
4.1. As provas serão realizadas nas seguintes cidades: 

a) BAMBUÍ-MG; 
b) CARMO DO PARANAÍBA-MG; 
c) CURVELO-MG; 
d) FORMIGA-MG; 
e) LAVRAS-MG; 
f) OLIVEIRA-MG. 

 O endereço completo do local de provas será indicado no Comprovante de Inscrição do 
Candidato e estará disponível na internet a partir da data prevista no item 2.7 deste Edital. 

4.2  Os candidatos que, por motivo de confissão religiosa, comprovada, não desempenhem 
atividades no sábado, deverão optar, no ato da inscrição, pela realização das provas apenas 
na sede em Bambuí, ou na UNED Formiga, ou na Extensão Oliveira. Para se garantirem esse 
direito, os candidatos deverão procurar a COPEVES até o dia 03 de dezembro de 2008, 
munidos de um atestado comprobatório de sua confissão religiosa. 

4.3. A realização das provas, em um dos locais descritos no item 4.1, está condicionada à 
existência de, no mínimo, 20 (vinte) candidatos efetivamente inscritos. À COPEVES reserva-
se o direito de remanejar para outro local de aplicação mais próximo ao  escolhido todos os 
candidatos que fizeram opção por um local de aplicação onde essa exigência não seja atendida. 
No caso de mudança, esta será divulgada pela internet, no período especificado no item 2.7, no 
comprovante definitivo de inscrição. 

4.4. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para o seu início. 

4.5. Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos 
portões de acesso aos locais de realização das provas, ficando os mesmos 
automaticamente eliminados do Processo Seletivo. Os portões serão fechados, 
impreterivelmente, 10 (dez) minutos antes do início das provas. 

4.6. O candidato que não comparecer às provas no dia, horários e locais indicados será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
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4.7. O candidato portador de necessidades especiais, prótese metálica, prótese auditiva, marca-

passo ou ainda que, por motivo grave de saúde, necessite de condições especiais para fazer a 
prova, no ato da inscrição deverá informar a sua necessidade, comprovando-a através de laudo 
médico ou documento equivalente, até meia hora antes do início da prova, junto à COPEVES. 

4.8. Os candidatos regularmente inscritos que, por motivo de confissão religiosa, comprovada, não 
desempenhem atividades no sábado, deverão comparecer ao local escolhido para realização da 
prova (vide item 4.2) no mesmo horário fixado para os demais candidatos. Nesse local,  

          permanecerão sob fiscalização, isolados e incomunicáveis em local designado pela 
COPEVES, até às 19 horas, quando iniciarão suas provas.   

4.9. Durante a realização de todas as provas poderá ser adotado o procedimento de identificação 
civil dos candidatos, mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura 
e do registro da digital do candidato no cartão de respostas. O candidato que se negar a ser  

          identificado terá suas provas anuladas e, conseqüentemente, será eliminado do Exame 
Vestibular. 

4.10. Ao CEFET-Bambuí reserva-se o direito de alterar o horário e as datas de realização das 
provas, responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, 
a quaisquer alterações. 

4.11. O candidato somente terá acesso ao local das provas mediante apresentação do Comprovante 
de Inscrição e do Documento de Identidade (com foto) indicado na Ficha de Inscrição. Esses 
deverão ficar disponíveis, sobre a carteira, para os aplicadores de prova de cada sala, durante 
todo o período de realização das provas. 

4.12. O candidato deverá permanecer no local de realização das provas por 90 (noventa) minutos, no 
mínimo, a partir do horário de início das provas. 

4.13. De acordo com a legislação vigente, não será permitido aos candidatos fumar durante a 
realização das provas. 

4.14. Somente será permitido ao candidato o uso de caneta azul ou preta, lápis e borracha, durante a 
realização das provas. 

4.15. Durante a realização da prova é vedado ao candidato a utilização de relógio analógico ou 
digital, telefone celular, pager, beep, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou 
quaisquer outros equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, além de armas de qualquer 
natureza, sob pena de ser retirado do local e ter sua prova anulada. 

4.16. É vedado também ao candidato o uso de bolsas, bonés, chapéus e similares durante a 
realização da prova. 

4.17. Os candidatos deverão preencher completamente a área correspondente à resposta na Folha de 
Respostas. Os candidatos terão suas respostas anuladas se, na Folha de Respostas, houver 
qualquer tipo de marcação de duas ou mais opções ou se a marcação for apenas um traço, uma 
cruz ou a letra x; se a área correspondente à sua resposta não estiver completamente marcada; 
se forem ultrapassados os limites da área que deve ser  preenchida ou se houver rasuras na 
folha.  Em hipótese alguma será fornecida outra Folha de Respostas. 

4.18. Para preencher a Folha de Respostas, o candidato deverá usar apenas caneta esferográfica 
azul ou preta. 

4.19. O candidato deverá assinar a folha de presença, na qual consta o número de sua inscrição. 
4.20. O candidato que faz uso regular de algum medicamento deverá tomar providências quanto à 

sua aquisição ou porte. 
4.21. A COPEVES não se responsabilizará por perda ou extravio de bolsas, objetos, documentos ou 

quaisquer materiais não autorizados, nos locais das provas. 

5. DA ELIMINAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
5.1. Estará eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma 

das provas e também aquele que não obtiver o mínimo de 20% do valor da nota atribuída à 
redação. 
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5.2. Os critérios de correção da redação são os constantes do Manual do Candidato. 
 
5.3. O candidato que, durante a realização das provas, utilizar-se de meios fraudulentos, será 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
5.4. A divulgação dos resultados consistirá na publicação de lista, até o dia 19/12/2008, que será 

afixada no campus do CEFET-Bambuí e disponibilizada na internet, em ordem alfabética dos 
nomes dos candidatos classificados. Não haverá convocação individual. 

5.5. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente dos pontos obtidos como resultado 
final, até o limite das vagas oferecidas. 

5.6. Para se obter o resultado final do concurso, serão aplicados às notas obtidas nas provas os 
pesos constantes do quadro relacionado no item 3.2. 

5.7. Na apuração final, ocorrendo empate na última colocação, prevalecerá, para efeito de 
classificação, o número de pontos obtidos na prova de Redação. Persistindo o empate, serão 
considerados, sucessivamente, os pontos obtidos, na prova de Língua Portuguesa. 
Permanecendo o empate, este será decidido a favor do mais idoso. 

 

6. DA MATRÍCULA 
6.1. A matrícula dos candidatos aprovados será efetuada na Gerência de Registros Escolares 

(GRE) do CEFET-Bambuí, nos dias 05 e 06/01/2009, de 07h30 às 10h30 e de 13h30 às 19h. 
6.2. A matrícula dos candidatos aprovados, em segunda chamada, será realizada no dia 08/01/2009 

e, em terceira chamada, no dia 12/01/2009, nos mesmos horários e local do item 6.1. A critério 
exclusivo do CEFET-Bambuí, poderão ocorrer novas chamadas, com prazos estabelecidos na 
convocação do candidato. 

6.3. É obrigatória, ainda, a apresentação dos seguintes documentos, original e cópia autenticada, 
sendo a cópia retida pela GRE:  
• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão de Curso do Ensino Médio ou equivalente; 
• Certidão de Nascimento ou de Casamento, se for o caso;  
• Carteira de Identidade;  
• CPF próprio;  
• Título de Eleitor, com comprovante da última eleição ou justificativa;  
• Certificado Militar, quando for o caso;  
• Um retrato 3x4 recente; 
• Comprovante de pagamento do prêmio de seguro e cota-parte da Coetagri. 

6.4. Perderá o direito à vaga o candidato que não efetuar a sua matrícula nas datas previstas nos 
itens 6.1 e 6.2 ou não apresentar os documentos relacionados no item 6.3. 

6.5. O candidato que concluiu o Ensino Médio no exterior deverá apresentar, em substituição ao 
histórico escolar, o parecer de equivalência de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da 
Educação. 

6.6. Não será permitida a matrícula em mais de um curso do CEFET-Bambuí. Caso o candidato 
aprovado já tenha uma matrícula, deverá fazer opção por 01 (um) dos cursos. 

6.7. O aluno matriculado no 1o período que não comparecer nos 10 (dez) primeiros dias letivos do 
semestre e não apresentar justificativa de ausência à Gerência de Registros Escolares neste 
prazo, terá seu registro acadêmico cancelado e sua vaga será aberta ao primeiro candidato 
classificado entre os excedentes aprovados no Processo Seletivo. Não serão aceitas 
justificativas para as ausências relacionadas nesta cláusula, exceto por motivo de doença 
devidamente confirmado e/ou comprovado pelo serviço Médico do CEFET-Bambuí ou em 
casos previstos em lei. A apuração de faltas será feita pelos professores que lecionam no 1o 
período e entregue à Gerência de Registros Escolares em formulário próprio. 
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6.8. Não havendo o preenchimento das vagas após a convocação da “Lista de Espera” dos cursos, 

será convocado o candidato melhor classificado na segunda opção para o curso em questão, 
independentemente do curso de primeira opção. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. No decorrer do curso poderão ser desenvolvidas atividades práticas em horários diversificados 

(manhã, tarde, noite, escalas e plantões de finais de semana e férias). 
7.2. É obrigatório o uso do uniforme do CEFET-Bambuí nas atividades escolares, em classe ou 

extraclasse, conforme normas internas. 
7.3. As disposições e instruções contidas na Ficha de Inscrição, no Comprovante de Inscrição, nas 

Folhas de Respostas e nas provas do Processo Seletivo constituem normas que passarão a 
integrar o presente Edital. 

7.4. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que 
vierem a ser publicados pelo CEFET-Bambuí. 

7.5. Após 24 (vinte e quatro) horas da publicação da lista dos aprovados, não serão concedidos 
recursos de qualquer natureza ou revisão de resultados. 

7.6. As aulas terão início dia 02/02/2009. 
7.7. A inscrição do candidato implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 
7.8. As Folhas de Respostas e os Cadernos de Provas dos candidatos são de propriedade da 

COPEVES, que dará a elas a destinação que lhe convier, passados 30 (trinta) dias da data de 
divulgação do resultado do 1º Processo Seletivo/2009. 

7.9. A COPEVES não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de natureza 
técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento de linhas de 
comunicação e a quaisquer outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados para consolidação da inscrição. 

7.10. O CEFET-Bambuí, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, 
acolherá em seus cursos os candidatos aprovados no 1° Processo Seletivo/2009, devidamente 
matriculados, podendo, no decorrer do período de integralização de cada curso, modificar 
currículos, ampliar ou restringir tempo de duração dos cursos. Poderá, também, alterar as 
regras das relações criadas, de acordo com a necessidade, conveniência e oportunidade, 
visando à formação integral do ser humano. 

7.11. Ao CEFET-Bambuí reserva-se o direito de cancelar o 1° Processo Seletivo/2009  para o(s) 
curso(s) em que o número de aprovados  seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das 
vagas. Em tal hipótese, o candidato poderá solicitar a restituição dos valores pagos no ato da 
matrícula (quota parte e seguro) ou, se o candidato preferir, matricular-se em sua 2ª opção, 
caso sua classificação o permita. 

7.12. Não será permitido ao candidato levar os cadernos de provas; esses ficarão retidos com o       
aplicador. Os candidatos poderão sair somente com o rascunho do gabarito das questões de       
múltipla escolha. 

7.13. Atos de indisciplina praticados durante a realização das provas serão julgados pela COPEVES, 
que poderá excluir o candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.14. Os casos omissos serão resolvidos pela COPEVES. 
7.15. Informações no sítio http://www.cefetbambui.edu.br ou pelo endereço eletrônico: 

copeves@cefetbambui.edu.br. Telefone: (37) 3431-4900 - Fax: (37) 3431-4954. 
 
                                              Bambuí, 21 de outubro de 2008. 
 

                                                        Registre-se e  publique-se. 
 

         FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
           Diretor Geral – Port. MEC 837/2007 
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EDITAL Nº 55, DE 21 DE OUTUBRO DE 2008 
1º PROCESSO SELETIVO/2009 

EXAME DE SELEÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS 
 

 O Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí (CEFET-Bambuí) faz saber aos 
interessados que, no período de 27/10/2008 a 02/12/2008, estarão abertas as inscrições para o 1º 
Processo Seletivo/2009, regido por este Edital, para os cursos técnicos relacionados no quadro 
constante do item 1.2 deste Edital, com validade para o 1º semestre letivo de 2009. 

1. DOS CURSOS 
 
1.1. MODALIDADES DOS CURSOS 
 

1.1.1. TÉCNICOS CONCOMITANTES COM ENSINO MÉDIO -  para candidatos com 8ª 
série concluída até 2008 ou que estejam cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio. O 
candidato cursará o Ensino Médio (convênio com a Escola Estadual “João Batista de 
Carvalho”) no CEFET-Bambuí. 

1.1.2. TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO - para candidatos com 8ª série 
concluída até 2008. O candidato cursará o Ensino Médio e o Técnico de modo integrado 
no CEFET-Bambuí. 

1.1.3. TÉCNICOS SUBSEQÜENTES - para candidatos com Ensino Médio concluído. O 
candidato poderá optar, no ato da matrícula, por fazer apenas um ou os dois cursos. 

1.1.4. TÉCNICOS SUBSEQÜENTES, INCLUINDO CONCOMITÂNCIA EXTERNA 
COM O ENSINO MÉDIO - para candidatos com Ensino Médio concluído até 2008 ou 
que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio em 2008. 

 
1.2. O número de vagas, em cada curso, com a especificação do respectivo turno de oferta, 

modalidade e duração, para o primeiro semestre de 2009, está abaixo relacionado: 
 

Cursos – Bambuí Modalidade Vagas Turno Duração 

Curso Técnico em Agricultura e Curso 
Técnico em Zootecnia 

1.1.1 160 Integral 3 anos 

Curso Técnico em Agricultura e Curso 
Técnico Zootecnia 

1.1.3 40 Integral 1,5 anos 

Curso Técnico em Gerência de Saúde 1.1.4 30 Noturno 1,5 anos 

Curso Técnico em Informática 1.1.2 30 Integral 3 anos 

Curso Técnico em Mecânica Agrícola 1.1.2 16  Integral 3 anos 

Curso Técnico em Mecânica 
Automotiva 

1.1.2 16  Integral 3 anos 

 
 
 

Curso – UNED Formiga Modalidade Vagas Turno Duração 

Técnico em Informática  – 
Programação Comercial 

1.1.4 30 Noturno 1,5 ano 
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Cursos – Extensão Oliveira Modalidade Vagas Turno Duração 

Curso Técnico em Gestão Comercial 1.1.4 35 Noturno 1 ano 

Curso Técnico em Informática – 
Programação Comercial 

1.1.4 30 Noturno 1,5 ano 

Curso Técnico em Promoção de 
Eventos 

1.1.4 35 Noturno 1 ano 

 
 
1.3. Caso o CEFET-Bambuí venha a efetuar qualquer mudança no número de vagas e/ou em sua 

redistribuição, será dada ampla divulgação às alterações até o início das provas. 

2. DA INSCRIÇÃO 
2.1. O valor da Taxa de Inscrição para o 1º Processo Seletivo 2009 do CEFET-Bambuí é de R$ 

30,00 (trinta reais). 
2.2. Só poderá concorrer às vagas definidas no item 1.2 o candidato que preencher as exigências do 

item 1.1, até a data da efetivação da matrícula. 
2.3. As inscrições terão início em 27/10/2008 e poderão ser feitas pela internet: no sítio 

http://www.cefetbambui.edu.br – até às 12h do dia 02/12/2008. O candidato deverá preencher 
a Ficha de Inscrição e o questionário sócio-econômico, seguindo as orientações contidas na 
página eletrônica, imprimir o comprovante de inscrição e efetuar o pagamento da taxa até o 
dia 02/12/2008, utilizando a Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida durante o 
processo de inscrição.  

2.4. O Manual do Candidato deverá ser obtido no sítio do CEFET-Bambuí. 
2.5. No ato da inscrição, o candidato indicará, na Ficha de Inscrição, o curso para o qual está se 

inscrevendo, podendo escolher uma 2ª opção de curso. Não indicando nenhuma opção, terá 
sua inscrição cancelada. 

2.6. O candidato poderá alterar os dados informados através da internet até o dia 03/12/2008. A 
partir desta data não será permitida, sob hipótese alguma, a alteração dos dados da inscrição. 

2.7. O candidato deverá verificar a efetivação de sua inscrição, no período de 10 a 12/12/2008, 
via internet, imprimindo o comprovante definitivo de inscrição, que deve apresentar no 
início das provas. 

2.8. Não serão consideradas as inscrições cujos pagamentos foram efetuados em datas posteriores à 
data discriminada no item 2.3. 

2.9. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na Ficha de Inscrição, 
bem como a efetivação do pagamento da taxa de inscrição. 

2.10. O candidato indicará, na Ficha de Inscrição, a cidade em que deseja fazer as provas, conforme 
relação constante do item 4.1 deste Edital. O candidato que não indicar sua opção, ou indicar 
mais de uma cidade, fará as provas, obrigatoriamente, em Bambuí. 

2.11. Em caso de duas ou mais Fichas de Inscrição de um mesmo candidato, será considerada válida 
a que apresentar a data mais recente ou aquela cujo pagamento foi efetuado. 

2.12. Em hipótese alguma, será devolvido o valor da Taxa de Inscrição. 

3. DAS PROVAS 
3.1.  A Prova de Seleção dos Candidatos aos Cursos Técnicos será realizada no dia 14/12/2008, 

com duração de 04 (quatro) horas, com início previsto para as 08 horas. 
3.2.  Para todos os cursos, a prova constará de 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de 

Língua Portuguesa, 10 (dez) de Matemática e 20 (vinte) de Conhecimentos Gerais,  
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          fundamentadas nos conteúdos do Ensino Fundamental. Cada questão da prova terá o valor de 

01 (um) ponto.  
3.3. As provas serão elaboradas de acordo com o programa de conteúdos fornecido no Manual do 

Candidato. 
3.4. Caso o candidato considere que o conteúdo de alguma questão das provas não está 

contemplado no programa, ou tenha qualquer discordância em relação às questões das provas, 
deverá encaminhar recurso à COPEVES, por escrito, em formulário próprio, fornecido pelos 
aplicadores, durante a realização da prova. 

3.5. Em caso de anulação de questões por parte da COPEVES, os respectivos pontos serão 
somados à nota dos candidatos que fizeram as provas correspondentes. 

 

4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
4.1. As provas serão realizadas nas seguintes cidades: 

a) BAMBUÍ-MG; 
b) CARMO DO PARANAÍBA-MG; 
c) CURVELO-MG; 
d) FORMIGA-MG; 
e) LAVRAS-MG; 
f) OLIVEIRA-MG. 

 O endereço completo do local de provas será indicado no Comprovante de Inscrição do 
Candidato e estará disponível na internet a partir da data prevista no item 2.7 deste Edital. 

4.2. A realização das provas, em um dos locais descritos no item 4.1, está condicionada à 
existência de, no mínimo, 20 (vinte) candidatos efetivamente inscritos. À COPEVES reserva-
se o direito de remanejar para outro local de aplicação mais próximo ao  escolhido todos os 
candidatos que fizeram opção por um local de aplicação onde essa exigência não seja atendida. 
No caso de mudança, esta será divulgada pela internet, no período especificado no item 2.7 e 
no comprovante definitivo de inscrição. 

4.3. O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para o seu início. 

4.4. Em nenhuma hipótese será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos 
portões de acesso aos locais de realização das provas, ficando os mesmos 
automaticamente eliminados do Processo Seletivo. Os portões serão fechados, 
impreterivelmente, 10 (dez) minutos antes do início das provas. 

4.5. O candidato que não comparecer às provas no dia, horários e locais indicados será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

4.6. O candidato portador de necessidades especiais, prótese metálica, prótese auditiva, marca-
passo ou ainda que, por motivo grave de saúde, necessite de condições especiais para fazer a 
prova, no ato da inscrição deverá informar a sua necessidade, comprovando-a através de laudo 
médico ou documento equivalente, até meia hora antes do início da prova, junto à COPEVES. 

4.7. Durante a realização de todas as provas poderá ser adotado o procedimento de identificação 
civil dos candidatos, mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura 
e do registro da digital do candidato no cartão de respostas. O candidato que se negar a ser 
identificado terá suas provas anuladas e, conseqüentemente, será eliminado do Exame de 
Seleção. 
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4.8. Ao CEFET-Bambuí reserva-se o direito de alterar o horário e as datas de realização das 

provas, responsabilizando-se, contudo, por dar ampla divulgação, com a devida antecedência, 
a quaisquer alterações. 

4.9. O candidato somente terá acesso ao local das provas mediante apresentação do Comprovante 
de Inscrição e do Documento de Identidade (com foto) indicado na Ficha de Inscrição. Esses 
deverão ficar disponíveis, sobre a carteira, para os aplicadores de prova de cada sala, durante 
todo o período de realização das provas. 

4.10. O candidato deverá permanecer no local de realização das provas por 90 (noventa) minutos, no 
mínimo, a partir do horário de início das provas. 

4.11. De acordo com a legislação vigente, não será permitido aos candidatos fumar durante a 
realização das provas. 

4.12. Somente será permitido ao candidato o uso de caneta azul ou preta, lápis e borracha, durante a 
realização das provas. 

4.13. Durante a realização da prova é vedado ao candidato a utilização de relógio analógico ou 
digital, telefone celular, pager, beep, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou  

          quaisquer outros equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, além de armas de qualquer 
natureza, sob pena de ser retirado do local e ter sua prova anulada. 

4.14. É vedado também ao candidato o uso de bolsas, bonés, chapéus e similares durante a 
realização da prova. 

4.15. Os candidatos deverão preencher completamente a área correspondente à resposta na Folha de 
Respostas. Os candidatos terão suas respostas anuladas se, na Folha de Respostas, houver 
qualquer tipo de marcação de duas ou mais opções ou se a marcação for apenas um traço, uma 
cruz ou a letra x; se a área correspondente à sua resposta não estiver completamente marcada; 
se forem ultrapassados os limites da área que deve ser  preenchida ou se houver rasuras na 
folha.  Em hipótese alguma será fornecida outra Folha de Respostas. 

4.16. Para preencher a Folha de Respostas, o candidato deverá usar apenas caneta esferográfica 
azul ou preta. 

4.17. O candidato deverá assinar a folha de presença, na qual consta o número de sua inscrição. 
4.18. O candidato que faz uso regular de algum medicamento deverá tomar providências quanto à 

sua aquisição ou porte antes do início da prova. 
4.19. A COPEVES não se responsabilizará por perda ou extravio de bolsas, objetos, documentos ou 

quaisquer materiais não autorizados, nos locais das provas. 

5. DA ELIMINAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
5.1. Estará eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma 

das provas. 
5.2. O candidato que, durante a realização das provas, utilizar-se de meios fraudulentos, será 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
5.3. A divulgação dos resultados consistirá na publicação de lista, até o dia 19/12/2008, que será 

afixada no campus do CEFET-Bambuí e disponibilizada na internet, em ordem alfabética dos 
nomes dos candidatos classificados. Não haverá convocação individual. 

5.4. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente dos pontos obtidos como resultado 
final, até o limite das vagas oferecidas. 

5.5. Na apuração final, ocorrendo empate na última colocação, prevalecerá, para efeito de 
classificação, o número de pontos obtidos na prova de Língua Portuguesa. Persistindo o 
empate, serão considerados, sucessivamente, os pontos obtidos, na prova de Matemática. 
Permanecendo o empate, este será decidido a favor do mais idoso. 
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6. DA MATRÍCULA 
6.1. A matrícula dos candidatos aprovados será efetuada na Gerência de Registros Escolares 

(GRE) do CEFET-Bambuí, nos dias 05 e 06/01/2009, de 07h30 às 10h30 e de 13h30 às 19h. 
6.2. A matrícula dos candidatos aprovados, em segunda chamada, será realizada no dia 08/01/2009 

e, em terceira chamada, no dia 12/01/2009, nos mesmos horários e local do item 6.1. A critério 
exclusivo do CEFET-Bambuí, poderão ocorrer novas chamadas, com prazos estabelecidos na 
convocação do candidato. 

6.3. É obrigatória, ainda, a apresentação dos seguintes documentos, original e cópia autenticada, 
sendo a cópia retida pela GRE:  
• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão de Curso do Ensino Médio ou equivalente, 

para cursos Subseqüentes; 
• Declaração de matrícula para os candidatos aprovados que estiverem cursando o Ensino 

Médio, em qualquer modalidade, em 2008, conforme exigência do curso em que se 
inscreveu (apenas o original, que será retida pela GRE); 

• Certidão de Nascimento ou de Casamento, se for o caso;  
• Carteira de Identidade;  
• CPF próprio;  
• Título de Eleitor, com comprovante da última eleição ou justificativa;  
• Certificado Militar, quando for o caso;  
• Um retrato 3x4 recente; 
• Comprovante de pagamento do prêmio de seguro e cota-parte da Coetagri. 

6.4. Perderá o direito à vaga o candidato que não efetuar a sua matrícula nas datas previstas nos 
itens 6.1 e 6.2 ou não apresentar os documentos relacionados no item 6.3. 

6.5. O candidato que concluiu o Ensino Fundamental e/ou o Ensino Médio no exterior deverá 
apresentar, em substituição ao histórico escolar, o parecer de equivalência de estudos, 
emitido pela Secretaria de Estado da Educação. 

6.6. Não será permitida a matrícula em mais de um curso do CEFET-Bambuí, com exceção dos 
Cursos Técnicos em Agricultura e Zootecnia. Caso o candidato aprovado já tenha uma 
matrícula, deverá fazer opção por 01 (um) dos cursos. 

6.7. O aluno matriculado no 1o período que não comparecer nos 10 (dez) primeiros dias letivos do 
semestre e não apresentar justificativa de ausência à Gerência de Registros Escolares neste 
prazo, terá seu registro acadêmico cancelado e sua vaga será aberta ao primeiro candidato 
classificado entre os excedentes aprovados no Processo Seletivo. Não serão aceitas 
justificativas para as ausências relacionadas nesta cláusula, exceto por motivo de doença 
devidamente confirmado e/ou comprovado pelo serviço Médico do CEFET-Bambuí ou em  

casos previstos em lei. A apuração de faltas será feita pelos professores que lecionam no 1o período 
e entregue à Gerência de Registros Escolares em formulário próprio. 

6.8. Não havendo o preenchimento das vagas após a convocação da “Lista de Espera” dos cursos, 
será convocado o candidato melhor classificado na segunda opção para o curso em questão, 
independentemente do curso de primeira opção. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. No decorrer do curso poderão ser desenvolvidas atividades práticas em horários diversificados 

(manhã, tarde, noite, escalas e plantões de finais de semana e férias). 
7.2. É obrigatório o uso do uniforme do CEFET-Bambuí nas atividades escolares, em classe ou 

extraclasse, conforme normas internas. 
7.3. As disposições e instruções contidas na Ficha de Inscrição, no Comprovante de Inscrição, nas 

Folhas de Respostas e nas provas do Processo Seletivo constituem normas que passarão a 
integrar o presente Edital. 
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7.4. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que 

vierem a ser publicados pelo CEFET-Bambuí. 
7.5. Após 24 (vinte e quatro) horas da publicação da lista dos aprovados, não serão concedidos 

recursos de qualquer natureza ou revisão de resultados. 
7.6. As aulas terão início dia 02/02/2009. 
7.7. A inscrição do candidato implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 
7.8. As Folhas de Respostas  e os Cadernos de Provas dos candidatos são de propriedade da 

COPEVES, que dará a elas a destinação que lhe convier, passados 30 (trinta) dias da data de 
divulgação do resultado do 1º Processo Seletivo/2009. 

7.9. A COPEVES não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de natureza 
técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento de linhas de 
comunicação e a quaisquer outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados para consolidação da inscrição. 

7.10. O CEFET-Bambuí, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, 
acolherá em seus cursos os candidatos aprovados no 1° Processo Seletivo/2009, devidamente 
matriculados, podendo, no decorrer do período de integralização de cada curso, modificar 
currículos, ampliar ou restringir tempo de duração dos cursos. Poderá, também, alterar as 
regras das relações criadas, de acordo com a necessidade, conveniência e oportunidade, 
visando à formação integral do ser humano. 

7.11. Ao CEFET-Bambuí reserva-se o direito de cancelar o 1° Processo Seletivo/2009  para o(s) 
curso(s) em que o número de aprovados  seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das 
vagas. Em tal hipótese, o candidato poderá solicitar a restituição dos valores pagos no ato da 
matrícula (quota parte e seguro) ou, se o candidato preferir, matricular-se em sua 2ª opção, 
caso sua classificação o permita. 

7.12. Não será permitido ao candidato levar os cadernos de provas; esses ficarão retidos com o       
aplicador. Os candidatos poderão sair somente com o rascunho do gabarito das questões de       
múltipla escolha. 

7.13. Atos de indisciplina praticados durante a realização das provas serão julgados pela COPEVES, 
que poderá excluir o candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

7.14. Os casos omissos serão resolvidos pela COPEVES. 
7.15. Informações no sítio http://www.cefetbambui.edu.br ou pelo endereço eletrônico: 

copeves@cefetbambui.edu.br. Telefone: (37) 3431-4900 - Fax: (37) 3431-4954. 
 
                                                    Registre-se. Publique-se. 

 

                                                    Bambuí, 21 de outubro de 2008. 
 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor Geral – Port. MEC 837/2007 

 
EDITAL Nº 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DE SENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI) E PROGRAMA INSTITUC IONAL 
VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA (PIVIT) 2008 

 
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ-MG  (CEFET Bambuí), por meio da Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo as 
normas referentes ao processo seletivo de 2008, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e do Programa Voluntário de Iniciação 
Tecnológica (PIVIT). 
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1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1. O PIBITI é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação 
à pesquisa tecnológica de estudantes de cursos tecnológicos. 
 
1.2. O PIVIT é um programa voluntário que visa, fundamentalmente, complementar a formação 
acadêmica dos alunos, fazendo com que estes interajam com os processos metodológicos e 
científicos da pesquisa. 
 
1.3. A bolsa de Iniciação Tecnológica (IT) será instrumento de estímulo ao treinamento dos 
estudantes de graduação ou do ensino técnico, do CEFET Bambuí, sendo destinada à atividade de 
pesquisa tecnológica. 
 
1.4. Compete ao Comitê Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIBICT) a orientação, realização, apuração e divulgação e à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí poderes de fiscalização do processo seletivo. 
 

1.5. Os professores pesquisadores interessados deverão apresentar projeto de pesquisa e plano de 
trabalho para o período de 8 (oito) meses (01 de dezembro de 2008 a 31 de julho de 2009) a ser 
desenvolvido pelo aluno candidato à bolsa de IT correspondente a sua linha e projeto de pesquisa 
apresentado. 
 
1.6. Excepcionalmente, as bolsas nessa segunda edição do programa terão duração de (oito) meses e 
valores igual a R$ 300,00 mensais. O período de vigência da bolsa será de 01 de dezembro de 2008 
a 31 de julho de 2009. 
 
 
2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
2.1. São objetivos do programa: 
 
2.1.1. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de sua política de inovação tecnológica, 
através da iniciação tecnológica na graduação. 
 
2.1.2. Contribuir para a formação e o engajamento de recursos humanos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação. 
 
2.1.3. Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da 
capacidade inovadora das empresas no País. 
 
2.1.4. Possibilitar maior interação entre atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, 
desenvolvidas na graduação e na pós-graduação. 
 
2.1.5. Envolver os pesquisadores nas atividades de formação desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 
 
2.1.6. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa 
tecnológica para alunos de graduação e/ou do ensino técnico. 
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2.1.7. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades 
tecnológicas. 
 
2.1.8. Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa tecnológica, bem como estimular o desenvolvimento do pensar tecnológico e  
da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser realizada pelo orientador de 2ª à 6ª feira, das 07 às 11 h e das 13 às 17 h, 
na Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Bambui – MG, situado ao lado do refeitório com o secretário Ronan. 
 
3.2. O período da inscrição será de 30 de outubro a 01 de dezembro de 2008. 
 
3.3. No ato da inscrição o orientador deverá entregar os seguintes documentos: 
a) Formulário de cadastro do orientador e do aluno (Formulários 1 e 2); 
b) Projeto de Pesquisa do orientador devidamente cadastrado no banco de projetos da Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão; 
c) Entrega de 1 (uma) cópia do Formulário 3 – Projeto de Pesquisa, com os nomes dos integrantes e 
3 (três) cópias do mesmo projeto sem os nomes dos integrantes a qual possa ser identificados. 
d) Plano de Trabalho (máximo oito páginas) a ser desenvolvido pelo bolsista, contendo: Título, 
Introdução, Objetivos, Justificativa, Material e Métodos, Atividades a serem desenvolvidas e 
Cronograma de Trabalho. O plano apresentado deverá ser adequado ao período de 08 (oito) meses 
(Formulário 4) e entregue 1 (uma) cópia com identificação do orientador e bolsista e 3 (três) cópias 
do mesmo plano de trabalho sem a identificação do aluno e do orientador.  
e) Comprovante de matrícula e cópia atualizada do boletim de rendimento do estudante fornecida 
pela Secretaria de Ensino Superior do CEFET Bambuí; 
f) Declaração, assinada pelo estudante e pelo professor orientador, afirmando que o aluno não 
concluirá seu curso de graduação ou técnico antes do término da bolsa; 
g) Curriculum vitae, da Plataforma Lattes do CNPq, devidamente comprovado do estudante 
candidato à bolsa e do professor (sem comprovação). 
h) Apresentação do extrato atualizado das atividades docentes realizadas pelo orientador junto ao 
Sistema para Cadastramento das Atividades Docentes (SICAD) disponível na página 
http://inf.cefetbambui.edu.br/portal_sicad/ 
 
 
4. DO NÚMERO DE BOLSAS 
 
4.1. Serão oferecidas pela Instituição 2 (duas) bolsas de IT do CNPq. 
 
4.2. A liberação das bolsas será feita obedecendo rigorosamente à classificação final, até se 
completar o número total de bolsas. 
 
4.3. Candidatos ao PIBITI que tiverem suas propostas classificadas como “RECOMENDADO” , 
mas a quota total de bolsas tenha sido insuficiente para atendê-los, estarão aptos a participar do  
 
Programa Voluntário de Iniciação Tecnológica (PIVIT), desde que apresentem o termo de 
compromisso preenchido e assinado e também conte com a anuência (mediante declaração) do 
orientador. 
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5. DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR 
 
5.1. Ser professor efetivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí - MG, em regime 
de 40 horas ou dedicação exclusiva, possuindo título de Doutor. 
 
5.2. Não estar licenciado/afastado do CEFET Bambuí, por qualquer motivo. 
 
5.3. Caberá ao orientador indicar, para bolsista, um aluno com perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas observando princípios éticos e ausência de conflito de 
interesse. 
 
5.4. O número de bolsistas por orientador deverá ser de até dois alunos, incluindo as demais 
modalidades de bolsa; exceto a do Programa BIC-Jr, que poderá contemplar um terceiro bolsista. 
 
5.5. Cada candidato a orientador poderá inscrever apenas dois alunos por modalidade de bolsa ou 
por projeto. A inscrição de dois alunos não implica que o orientador venha a ter duas quotas. 
 
5.6. Apresentar projeto de pesquisa com viabilidade técnica e financeira, acompanhado do plano de 
trabalho do bolsista. Será de total responsabilidade do coordenador do projeto a aquisição de  
 
materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a execução da pesquisa, seja a 
pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa privada; 
 
5.7. Comprometer-se a orientar o aluno em todas as fases de trabalho científico. 
 
5.8. O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista ao Comitê 
Institucional, podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais 
adotados pela Instituição e também que seja mantido o plano de trabalho proposto originalmente. O 
período de vigência da bolsa concedida ao substituto não poderá ser inferior a quatro meses. 
 
5.9. Caberá ao orientador incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados 
em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista. 
 
5.10. No caso de empecilho para orientar o aluno de IT, o orientador deverá informar ao 
Coordenador de Pesquisa para tomar as providências cabíveis. 
 
5.11. É vedado ao orientador repassar a outro pesquisador a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 
casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão. 
 
5.12. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
 
6. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ESTUDANTE 
 
6.1. Ser indicado formalmente pelo orientador beneficiado por quota dessa modalidade de bolsa. 
 
6.2. Ser indicado por um único orientador, devendo escolher previamente o projeto de pesquisa. 
 
 



     BOLETIM DE SERVIÇO BS/CEFET-BI Nº 10/2008 
                    

 

37 

CONTINUAÇÃO DO  EDITAL Nº 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
 
 
6.3. Estar regularmente matriculado no 3o semestre do curso de Graduação. Apresentar Coeficiente 
de Rendimento Escolar (CRE) acumulado igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
6.4. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se 20 horas semanais às atividades de pesquisa, 
respeitando o horário de trabalho firmado com o orientador. 
 
6.5. Participar da II Jornada Científica do CEFET Bambuí, apresentando os resultados obtidos sob a 
forma de resumo, painel e, se selecionado, na forma oral. 
 
6.6. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Bambuí. 
 
6.7. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com bolsas 
de outros Programas ou bolsas de outras instituições. 
 
6.8. Devolver ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 
não sejam cumpridos. 
 
7. DO PROJETO DE PESQUISA 
 
7.1. O projeto de pesquisa deverá ser do professor e será cadastrado na Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão do CEFET - Bambuí, não devendo ser de autoria do aluno, que poderá apenas 
auxiliá-lo. 
 
7.2. Cada projeto de Pesquisa terá direito a, no máximo, duas bolsas de pesquisa. O Projeto de 
Pesquisa poderá solicitar uma terceira bolsa, desde que este esteja na modalidade BIC - Jr. 
 
7.3. Ter mérito técnico-científico. Será de total responsabilidade do coordenador do projeto a 
aquisição ou empréstimo de materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a 
execução da pesquisa, seja a pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa 
privada; 
 
7.4. Apresentar viabilidade técnica e econômica; 
 
7.5. Do projeto de pesquisa deverá constar: Título, Introdução (caracterização do problema estudado 
e sua importância), Objetivos (Geral e Específicos), Justificativa (síntese do conhecimento teórico, 
sustentado por referências bibliográficas atualizadas, sobre a motivação que o leva ao problema a ser 
estudado), Metodologia, Relevância do trabalho, Avaliação das dificuldades operacionais ou 
experimentais, Considerações sobre os aspectos éticos (se houver), Cronograma de Execução, 
Orçamento e Referências Bibliográficas. O Projeto de Pesquisa deverá ter no máximo 20 páginas, 
margens 2,5 cm, fonte Arial 12 e espaço 1,5, justificado. 
 
7.6. O Projeto de pesquisa, para a sua execução, não poderá ficar na dependência de recursos 
financeiros da Instituição envolvida (CEFET Bambuí). 
 
7.7. O programa prevê o financiamento de bolsas de Iniciação Tecnológica apenas a projetos que 
apresentem viabilidade em termos de infra-estrutura e pessoal qualificado para o seu 
desenvolvimento. 
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7.8. O plano de trabalho de cada aluno deverá ser detalhado e diferenciado com respectivo 
cronograma de atividades, principalmente em projetos de pesquisas que necessitem mais de um 
orientando. 
 
 
8. DO PROCESSO SELETIVO 
 
8.1 O processo seletivo será coordenado pelo Comitê Institucional de Avaliação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT), e deverá ser acompanhado 
pelo Comitê Externo de Avaliação do PIBICT. 
 
8.2 O processo seletivo para provimento das bolsas elencadas no item anterior utilizará os seguintes 
instrumentos de avaliação: 
 
a. Análise da documentação e homologação das inscrições – ELIMINATÓRIO  
 
i. Toda documentação será analisada para verificar o atendimento dos termos do item 3.3 deste 
Edital. A falta de um dos documentos solicitados implicará na não homologação das inscrições e, 
conseqüentemente, na não participação do restante do processo seletivo. 
 
b. Projeto de pesquisa (Total 70 pontos) – ELIMINATÓRIO  
i. Qualidade do projeto (mérito) (15 pontos) 
ii. Objetivos específicos do projeto (3 pontos) 
iii. .Justificativa (10 pontos) 
iv.Metodologia para alcançar os objetivos (3 pontos) 
v.Cronograma compatível com a execução do projeto (3 pontos) 
vi. Referências bibliográficas (nível de atualização) (3 pontos) 
vii. Clareza da proposta (10 pontos) 
viii. Coerência e relevância tecnológica (5 pontos) 
ix. Adequação da metodologia (3 pontos) 
x. Viabilidade técnica e econômica de execução (15 pontos) 
 
OBS.: O Projeto será considerado aprovado caso obtenha pelo menos 60% da nota máxima, ou 
seja, deverá obter pelo menos 42 dos 70 pontos possíveis. 
 
c. Aluno (Total 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO 
i. Plano de trabalho (5 pontos) 
_ Integração com os objetivos do projeto (2 Pontos) 
_ Relevância das atividades na formação do bolsista (3 pontos) 
ii. Curriculum Vitae (15 pontos) 
_ Estágios e monitorias (0,5 para cada 80 h ou por semestre letivo – máximo 5 pontos) 
_ Organização de eventos (0,25/evento – máximo 1 ponto) 
_ Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalhos (0,25/participação – máximo 1 
ponto) 
_ Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos (1/participação – máximo 2 
pontos) 
_ Participação em atividades de extensão (0,5/atividade - máximo 2 pontos) 
_ Publicação de artigo científico (1/publicação – máximo 2 pontos) 
_ Publicação de resumo (0,5/publicação – máximo 2 pontos) 
iii. Boletim de Rendimento (10 pontos) 
_ Nº de pontos = (0,1 X CRE) 
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d) Professor (Pontuação máxima de 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO  
i) Curriculum Vitae (pontuação máxima de 30 pontos) 

• Título de doutor – 4 pontos 
• Tese de doutorado (por orientação) - 0,50 pontos (máximo 1 ponto) 
• Dissertação de mestrado (por orientação)- 0,40 (máximo 0,8 pontos) 
• monografia “lato sensu” – 0,10 ponto por monografia (máximo 0,50 ponto) 
• Monografia final do curso de graduação (máximo 05 orientações) - 0,05 cada (máximo 0,25 

ponto) 
• Iniciação científica ou monitoria institucional - 0,10 cada (máximo 0,5 ponto) 
• Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis meses (por ação) 0,40 cada (no 

máximo 1,6 ponto) 
• Participação em banca examinadora de concurso (por banca)- 0,30 ponto cada (no máximo 1,2 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de seleção (por banca) - 0,10 ponto cada (no máximo 1,0 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de defesa de tese (por banca) - 0,20 ponto cada (no 

máximo 1,0) 
• Participação em banca examinadora de exame qualificação (por banca) - 0,15 ponto cada (no 

máximo 0,60 ponto) 
• Participação em banca examinadora de defesa de dissertação (por banca): 0,15 ponto – 

(máximo de 0,60 pontos) 
• Participação em banca examinadora de TCC ( no máximo 10 bancas): 0,02 ponto – máximo de 

0,2 pontos  
• Livro publicado na área com conselho editorial (autoria) 1,00 ponto por livro – máximo de 4 

pontos 
• Livro publicado em áreas afins com conselho editorial (autoria) 0,80 ponto cada – máximo de 

1,6 ponto 
• Livro na área ou áreas afins com conselho editorial (organização ou coordenação) 0,70 ponto 
• Editor de livro técnico ou Anais de eventos científicos 0,20 – máximo 1,0 ponto 
• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico internacional indexado (últimos 5 anos), 

considerar a última qualificação: 
- Qualis A .................................................................. 1,00 
- Qualis B .................................................................. 0,70 
- Qualis C .................................................................. 0,40 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico nacional indexado (últimos 5 anos) 
considerar a última qualificação: 

- Qualis A................................................................... 0,70 
- Qualis B .................................................................. 0,50 
- Qualis C................................................................... 0,30 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico não indexado: 0,20 ponto cada 
• Obra premiada na área 0,50 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, publicada nos anais do evento 

nos últimos 5 anos: 0,30 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, não publicada nos anais do 

evento: nos últimos 5 anos: 0,15 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,04 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário não publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,02 
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• Revisor científico em periódico: 
• - Internacional ............................................................. 0,40 
• - Nacional ................................................................... 0,30 
• Revisor científico em congresso: 
• - Internacional .............................................................0,30 
• - Nacional ....................................................................0,20 
• Bolsa de produtividade em pesquisa 1,00 
• Bolsa de extensão e investigação tecnológica 0,50 
• Criação de software ou similar (com registro) 0,80 
• Produção de material áudio-visual (com registro) 0,70 
• Criação em multimeios (com registro) 0,50 
• Patentes relativas a produtos, materiais ou processos 1,00 

 
 
8.3 As solicitações serão classificadas como “RECOMENDADO”  os projetos que foram aprovados 
e que não foram contemplados com bolsa. 
 
8.4 Em caso de empate terão prioridade, nesta ordem, a proposta: 
 
a. Professores classificados que não foram contemplados com a orientação de um bolsista PIBICT; 
b. Que obtiver maior nota de avaliação do projeto. 
 
8.5 O Projeto enviado pelo pesquisador, com documentação que comprove a aprovação em um 
Órgão de fomento externo ao CEFET Bambuí (sem bolsa), podendo este órgão ser público ou 
privado; será dispensado de avaliação (ao projeto, neste caso, será atribuída a nota máxima). 
 
8.6 O Comitê Institucional fará uma classificação baseada na avaliação do desempenho de cada 
proposta. A classificação final será definida juntamente com o Comitê Externo que seguirá os 
critérios estabelecidos neste edital. Eventualmente, o Comitê Interno e Externo poderão propor 
critérios adicionais para a seleção, desde que os mesmos não sejam conflitantes com os critérios do 
presente edital. 
 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
 
9.1. O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno e respectivo(s) 
orientador(es) serão realizados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT por meio de: 
a. Atestado Mensal de Freqüência dos bolsistas em atividade no projeto, assinado pelo mesmo e 
respectivo orientador, conforme modelo disponibilizado no sítio Internet 
http://www.cefetbambui.edu.br ; 
b. Relatório Técnico Parcial das atividades desenvolvidas e dos resultados parciais alcançados, 
depois de decorridos 5 (cinco) meses da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador 
aprovando o seu conteúdo; 
c. Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados, até 05 (cinco) 
dias após o término da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador aprovando o seu 
conteúdo; 
d. Participação do aluno e orientador no Seminário de Avaliação do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica durante a realização da Semana da Ciência e 
Tecnologia do CEFET Bambuí. 
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10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA 
 
10.1. O resultado do PIBICT será publicado no sítio da internet institucional 
(www.cefetbambui.edu.br) até o dia 08 de dezembro de 2008. 
 
10.2. Para efetivar seu cadastramento como bolsista, o estudante deverá apresentar à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, os seguintes documentos: 
a. Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado; 
b. Cópia do CPF e RG do estudante; 
c. Termo de responsabilidade do aluno voluntário de Iniciação Tecnológica (PIVIT); 
d. Declaração do Orientador, concordando em orientar no caso do PIVIT. 
 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Se necessário, o Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT poderá solicitar pareceres de 
consultores "ad-hoc". A análise será feita com base no plano de trabalho do bolsista, observando se 
ele terá acesso a métodos e processos científicos, não sendo aceitos aqueles em que o bolsista 
realizará apenas levantamento de dados ou rotinas típicas de apoio técnico de laboratório. 
 
11.2. A suspensão da bolsa pode ser realizada pelo Comitê Institucional ou pela Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, especialmente em caso de inadimplência de relatórios ou do não 
cumprimento de compromisso com o Programa. 
 
11.3. Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados documentos adicionais 
comprobatórios à solicitação. 
 
11.4. A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador 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. 
 
11.5. Ao final do período da pesquisa, o aluno terá que elaborar um relatório de pesquisa, utilizando 
redação científica e incluindo, entre outros aspectos, introdução, material e métodos (ou 
metodologia), resultados e discussão, conclusões e referências bibliográficas. Também deverão ser 
incluídas, caso haja, participações nos congressos da área e publicações com o orientador. 
 
11.6. É vedada a indicação tanto do aluno voluntário quanto do aluno bolsista para exercer 
atividades indiretas, como apoio administrativo ou operacional.  
 
11.7. O calendário das etapas do processo seletivo está localizado no ANEXO desse Edital. 
 
11.8. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT. 
 
11.9. O resultado final será apreciado pelo Diretor de Pesquisa, Produção e Extensão e homologado 
pela Direção-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Bambuí. 
 
                                                    Registre-se. Publique-se. 

 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DO PIBITI 

ETAPAS DO PIBITI 2008 
 
 

ETAPAS DATA 
Início das inscrições 30/10/2008 
Término das inscrições 01/12/2008 
Resultado do processo seletivo do PIBICT até 05/12/2008 
Indicação do aluno até 08/12/2008 
Período de vigência da bolsa 01/12/2008 a 31/07/2009 
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ANEXO II 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 

F-1. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ORIENTADOR 
 
DADOS DO ORIENTADOR 

NOME COMPLETO 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO/CURSO MATRÍCULA SIAPE 

 

LOCAL DE PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO/SALA/LABORATÓRI O 
 
 

TELEFONE/RAMAL 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

 

DADOS DE FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

TÍTULO ACADÊMICO (MAIOR) 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OUTROS 

É DOADOR DE ÓRGÃOS? 

 SIM     NÃO 

SANGUE 

 O       A       B        AB 

FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a)
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ANEXO III 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 
 

F-2. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ALUNO 
 

DADOS DO ALUNO 

CURSO MATRÍCULA 

 

NOME COMPLETO 

 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TRABALHA? 

 SIM              NÃO 

LOCAL DO TRABALHO TELEFONE 

BANCO 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA CONTA 

DADOS DOS PAIS 

NOME DO PAI 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDO?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

NOME DA MÃE 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDA?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

 

OUTROS 

RENDA FAMILIAR NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA 

 

COR/RAÇA:   NEGRA   ( ) PARDA     AMARELA    INDÍGENA    BRANCA    NÃO INFORMADA  

SANGUE 

 O       A       B         AB 
FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a)
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ANEXO IV 

 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

FORMULÁRIO 3 - PROJETO DE PESQUISA 
 

Formulário de projeto de pesquisa. 
Este formulário será utilizado para apresentação de projeto de pesquisa docente ao CEFET Bambuí 
/MG com o objetivo de formalizar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica na 
instituição. O projeto deverá ser escrito em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e margens 2 cm. Deverá conter os seguintes itens: Caracterização do Problema (Introdução), 
Justificativa, Objetivos e Metas, Procedimentos Metodológicos (ou Material e Métodos), Relevância 
do trabalho, Cronograma, Aspectos Éticos da Pesquisa (se houver), Dados preliminares (se houver) 
e Referências. 
 
Título do projeto: 
 

Responsável pelo projeto: 
 

Co-autores: 
 

Local onde vai ser desenvolvido: 
 

 
Áreas de conhecimento do CNPq Subárea do CNPq 
  
  
  
* consultar tabela do CNPq. 
 
Data 

____________________________, _______ de __________________ de 2008. 

 
Nome do Autor e Assinatura 
_________________________________      _________________________________ 
                     Nome                                                                    Assinatura 
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RESUMO DO PROJETO 

 
O resumo deverá conter em média 300 palavras, e deve situar o problema que será trabalhado, a 
hipótese de trabalho, os objetivos almejados, os resultados esperados e preliminares (se houver).  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Caracterização do Problema 
Explicar em linhas gerais qual é a motivação da realização do trabalho. 
 
 
1.2. Objeto da Pesquisa 
Explicitar claramente qual será o objeto do seu trabalho, i.e. o tema central enfocado no projeto. 

 
 
1.3. Pergunta do Projeto 
Diga qual é a pergunta principal que você pretende responder no projeto. 

 
 
1.4. Hipótese do Trabalho 
Diga qual é a hipótese que tentará provar com sua pesquisa. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
Faça uma síntese do conhecimento teórico, sustentado por referências bibliográficas atualizadas, 
sobre a motivação que o leva ao problema a ser estudado. 

 
3. OBJETIVO E METAS 
 
3.1. Objetivo Geral do Trabalho 
Descreva o objetivo geral do projeto e construa seus principais objetivos específicos, enumerando-os 
e definindo as metas que você pretende atingir (etapas que você espera cumprir para alcançar cada 
objetivo; a ultima meta de cada objetivo especifico deverá apontar para o tipo de publicação/produto 
que poderá surgir quando esse objetivo tiver sido concluído). Se possível, ordene cronologicamente 
esses objetivos e metas. 

 
 
 
3.2. Objetivos Específicos, Metas e Cronograma de Trabalho 
Pode aumentar ou reduzir o número de linhas nessa coluna, correspondendo ao numero de objetivos 
específicos e de metas em cada um (marque a linha, clique em tabela e escolha excluir ou inserir) 
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Objetivo/Meta Mês/ano 

Objetivo 1:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

Objetivo 2:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

 
3. METODOLOGIA 
 
Descreva brevemente como o projeto será conduzido, o caminho previsto para se alcançar os 
objetivos, os métodos e técnicas a serem aplicadas – explicitando: porque e para que? Que 
instrumentos serão utilizados ou construídos para coletar os dados, como serão analisados; Usar no 
máximo mais uma página adicional. Procure deixar claro o que, como, com quem e onde, cada 
passo do projeto vai ser feito para que cada objetivo especifico seja atingido. 

 
 
4. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
 
4.1. Impactos Científicos e Tecnológicos 
Descrever em linhas gerais os impactos científicos e tecnológicos. 
 
4.2. Impactos Sociais 
Descrever em linhas gerais os impactos sociais. 
 
4.3. Impactos Econômicos 
Descrever em linhas gerais os impactos econômicos. 
 
4.4. Possíveis Aplicações 
Explicar em linhas gerais quais são as possíveis aplicações do trabalho. 
 
 
5. AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES OPERACIONAIS OU EXPER IMENTAIS 
Tecer comentários sobre possíveis problemas que possam prejudicar o bom andamento do projeto 
ou atraso para atendimento do cronograma proposto para sua execução. Mencionar as possíveis 
alternativas para superar esses problemas. 

 
 
6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS (SE HOUVER) 
De acordo com a resolução CNS no 196/96, todo projeto da PG-EBS que envolva investigação 
com/em seres humanos ou que envolva uso de animais de experimentação deverá 
OBRIGATORIAMENTE passar por análise do Comitê de Ética de Pesquisa. Se não estiver 
familiarizado com as questões de bioética, recomendamos visita aos seguintes sites: 

Fiocruz: http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.htm 
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Bioética da UFRGS: http://www.bioetica.ufrgs.br/ 
Conselho Nacional de Saúde:  

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html 

 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
8. ORÇAMENTO 
 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO V 
 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 
DIRETORIA DE  PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 

 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 
F-4. PLANO DE TRABALHO – PIBIC, PIBITI E PIBIC JR 

OBS: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER REDIGIDO PELO ALUNO COM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR 
COORDENADOR DO PROJETO. 
DADOS DO ALUNO 
NOME DO ALUNO 
 
CURSO MATRÍCULA 

 
ENDEREÇO 
 
BAIRRO 
 

CIDADE ESTADO 

CEP TEL. E-MAIL 
 

 
PLANO DE TRABALHO 
 
TÍTULO DO PROJETO 
 
 
NOME DO(S) ORIENTADOR(ES) 
 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO (LABORATÓRIO, SALA, ETC.) 
 
 
PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO 

PROGRAMA:  (   ) PIBIC   (  )  PIBITI   (   ) PIBIC JR  
 

 
INTRODUÇÃO (REVISÃO BIBLIOG´RÁFICA E DESCRIÇÃO DO P ROBLEMA A SER ESTUDADO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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CRONOGRAMA 

 
RELACIONAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO E SPECIFICANDO A S DATAS DA REALIZAÇÃO DAS MESMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cronograma de trabalho. 
 
DATA INICIAL (MÊS/ANO) 
 

DATA FINAL (MÊS/ANO) 
 

DURAÇÃO DA BOLSA 
12 MESES 

 
Mês de trabalho Atividade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             

 
Compromisso do bolsista 
 
Declaro conhecer e concordar com as normas definidas pelo Comitê Institucional de Bolsas de 
PIBICT e homologadas pela Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí - MG, 
para implantação da bolsa de iniciação científica, assumindo me dedicar 20 (vinte) horas semanais 
para as atividades do PIBIC e PIBITI ou 12 (dez) horas semanais para as atividades do PIBIC JR, 
durante o período de vigência da bolsa. 
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
Compromisso do Orientador 
 
Declaro que o(a) candidato(a) atende às normas determinadas pelo CEFET Bambuí e que as 
informações apresentadas por mim são verdadeiras.  
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 
EDITAL Nº 57, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍ FICA JÚNIOR 

(PIBIC - Jr.) E PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO D E INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA JÚNIOR (PIVIC- Jr.) 2008 

 
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ-MG  (CEFET Bambuí), por meio da Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo as 
normas referentes ao processo seletivo de 2008, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior (PIBIC – Jr.) e do Programa Voluntário de Iniciação Científica Júnior (PIVIC - 
Jr.). 
 
 

1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1. O PIBIC - Jr. é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e 
iniciação à pesquisa de estudantes de ensino técnico. 
 
1.2. O PIVIC - Jr. é um programa voluntário que visa, fundamentalmente, complementar a formação 
acadêmica dos alunos, fazendo com que estes interajam com os processos metodológicos e 
científicos de pesquisa. 
 
1.3. A Bolsa de Iniciação Científica Júnior (BIC - Jr.) será instrumento de estímulo ao treinamento 
dos estudantes do ensino técnico, do CEFET Bambuí, sendo destinada à atividade inicial de pesquisa 
científica, tecnológica ou artístico-cultural. 
 
1.4. Compete ao Comitê Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIBICT) a orientação, realização, apuração e divulgação e à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí poderes de fiscalização do processo seletivo. 
 
1.5. Os professores pesquisadores interessados deverão apresentar projeto de pesquisa e plano de 
trabalho a ser desenvolvido pelo aluno candidato à bolsa de IC - Jr. correspondente a sua linha e 
projeto de pesquisa apresentado. 
 
1.6. As bolsas do programa terão duração de 12 (doze) meses e valores iguais a R$ 100,00 mensais. 
O período de vigência da bolsa será de março de 2009 a fevereiro de 2010. 
 
1.7. De acordo com a exigência do projeto, poderá haver renovação da bolsa de IC caso o Comitê 
Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica (PIBICT) julgue pertinente e haja disponibilidade de bolsas na próxima edição do 
programa. O projeto deverá ser inscrito novamente e avaliado na próxima edição do processo 
seletivo de bolsas. 
 

2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
2.1. São objetivos do programa: 
 
2.1.1. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para 
alunos do ensino técnico. 
 

2.1.2. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 
 

2.1.3. Aprimorar o processo de formação de profissionais para o mercado de trabalho. 

CONTINUAÇÃO DO  EDITAL  Nº 57, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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2.1.4. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos do ensino técnico nas atividades 
científicas, tecnológicas e artístico-culturais. 
 
2.1.5. Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser realizada pelo orientador de 2ª à 6ª feira, das 07 às 11 h e das 13 às 17 h, 
na Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Bambuí – MG, situado ao lado do refeitório com o secretário Ronan. 
 
3.2. O período da inscrição será de 30 de outubro de 2008 a 06 de fevereiro de 2009. 
 
3.3. No ato da inscrição o orientador deverá entregar os seguintes documentos: 
a) Formulário de cadastro do orientador e do aluno (Formulários 1 e 2); 
b) Projeto de Pesquisa do orientador devidamente registrado (Formulário 3); 
c) Entrega de 1 (uma) cópia do Formulário 3 – Projeto de Pesquisa, com os nomes dos integrantes e 
3 (três) cópias do mesmo projeto sem os nomes dos integrantes a qual possa ser identificados. 
d) Plano de Trabalho (máximo oito páginas) a ser desenvolvido pelo bolsista, contendo: Título, 
Introdução, Objetivos, Justificativa, Material e Métodos, Atividades a serem desenvolvidas e 
Cronograma de Trabalho. O plano apresentado deverá ser adequado ao período de 12 (doze) meses 
(Formulário 4) e entregue o plano de trabalho em 3 (três) cópias do mesmo plano de trabalho sem a 
identificação do aluno e do orientador.  
e) Declaração, assinada pelo estudante e pelo professor orientador, afirmando que o aluno não 
concluirá o ensino técnico antes do término da bolsa; 
f) Curriculum vitae, devidamente comprovado, do estudante candidato à bolsa e Curriculum Lattes 
do orientador (sem comprovação).  
 
4. DO NÚMERO DE BOLSAS 
 
4.1. Serão oferecidas pela Instituição 10 (dez) bolsas do PIBIC - Jr. 
 
4.2. A liberação das bolsas será feita obedecendo rigorosamente à classificação final, até se 
completar o número total de bolsas. 
 
4.3. Candidatos ao PIBIC - Jr. que tiverem suas propostas classificadas como 
“RECOMENDADO” , mas a quota total de bolsas tenha sido insuficiente para atendê-los, estarão 
aptos a participar do Programa Voluntário de Iniciação Científica Júnior (PIVIC - Jr.), desde que 
apresentem o termo de compromisso preenchido e assinado e também conte com a anuência 
(mediante declaração) do orientador. 
 
5. DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR 
 
5.1. Ser professor efetivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí - MG, em regime 
de 40 horas ou dedicação exclusiva. 
 
5.2. Não estar licenciado/afastado do CEFET BAMBUÍ, por qualquer motivo. 
CONTINUAÇÃO DO EDITAL  Nº 57, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 



   BOLETIM DE SERVIÇO BS/CEFET-BI Nº 10/2008 
                    
                            

 

53 

 
5.3. Caberá ao orientador indicar, para bolsista, um aluno com perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas observando princípios éticos e ausência de conflito de 
interesse. 
 
5.4. O número de bolsistas por orientador deverá ser de até dois alunos, incluindo as demais 
modalidades de bolsa; exceto a do Programa BIC - Jr., que poderá contemplar um terceiro bolsista. 
 
5.5. Cada candidato a orientador poderá inscrever apenas dois alunos por modalidade de bolsa ou 
por projeto. A inscrição de dois alunos não implica que o orientador venha a ter duas quotas. 
 
5.6. Apresentar projeto de pesquisa com viabilidade técnica e financeira, acompanhado do plano de 
trabalho do bolsista. Será de total responsabilidade do coordenador do projeto a aquisição de 
materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a execução da pesquisa, seja a 
pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa privada; 
 
5.7. Comprometer-se a orientar o aluno em todas as fases de trabalho científico.  
 
5.8. O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista ao Comitê 
Institucional, podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais 
adotados pela Instituição e também que seja mantido o plano de trabalho proposto originalmente. O 
período de vigência da bolsa concedida ao substituto não poderá ser inferior a quatro meses. 
 
5.9. Caberá ao orientador incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados 
em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista. 
 
5.10. No caso de empecilho para orientar o aluno de IC, o orientador deverá informar ao 
Coordenador de Pesquisa para tomar as providências cabíveis. 
 
5.11. É vedado ao orientador repassar a outro pesquisador a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 
casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Diretoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (DPPG). 
 
5.12. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
6. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ESTUDANTE 
 
6.1. Ser indicado formalmente pelo orientador beneficiado por quota dessa modalidade de bolsa. 
 
6.2. Ser indicado por um único orientador, devendo escolher previamente o projeto de pesquisa. 
 
6.3. Estar regularmente matriculado e cursando o segundo semestre do primeiro ano letivo. 
Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) acumulado igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
6.4. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se 12 horas semanais às atividades de pesquisa, 
respeitando o horário de trabalho firmado com o orientador. 
 
6.5. Participar da Semana de Ciência e Tecnologia, a ser criada pela Instituição, apresentando os 
resultados obtidos sob a forma de resumo, painel e, se selecionado, na forma oral. 
 
6.6. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Bambuí. 
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CONTINUAÇÃO  DO EDITAL Nº 57, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
 
6.7. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com bolsas 
de outros Programas ou bolsas de outras instituições. 
 
6.8. Devolver ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 
não sejam cumpridos. 
 
7. DO PROJETO DE PESQUISA 
 

7.1. O projeto de pesquisa deverá ser do professor e será registrado na Coordenadoria de Pesquisa 
do CEFET Bambuí, não devendo ser de autoria do aluno, que poderá apenas auxiliá-lo. 
 

7.2. Cada Projeto de Pesquisa terá direito a, no máximo, duas bolsas de pesquisa. O Projeto de 
Pesquisa poderá solicitar uma terceira bolsa, desde que este esteja na modalidade BIC - Jr. 
 
7.3. Ter mérito técnico-científico. 
 
7.4. Apresentar viabilidade técnica e econômica, sendo de total responsabilidade do coordenador do 
projeto a aquisição de materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a 
execução da pesquisa, seja a pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa 
público - privada; 
 
7.5. Do projeto de pesquisa deverá constar: Título, Introdução (caracterização do problema estudado 
e sua importância), Objetivo (Geral e Específicos), Justificativo (síntese do conhecimento teórico, 
sustentado por referências bibliográficas atualizadas, sobre a motivação que o leva ao problema a ser 
estudado), Metodologia, Relevância do trabalho, Avaliação das dificuldades operacionais ou 
experimentais, Considerações sobre os aspectos éticos (se houver), Cronograma de Execução, 
Orçamento e Referências Bibliográficas. O Projeto de Pesquisa deverá ter no máximo 20 páginas, 
margens 2,5 cm, fonte Arial 12 e espaço 1,5, justificado. 
 
7.6. O Projeto de pesquisa, para a sua execução, não poderá ficar na dependência de recursos 
financeiros da Instituição envolvida (CEFET BAMBUÍ). 
 
7.7. O programa prevê o financiamento de bolsas de Iniciação Científica jr. apenas a projetos que 
apresentem viabilidade em termos de infra-estrutura e pessoal qualificado para o seu 
desenvolvimento. 
 
7.8. O plano de trabalho de cada aluno deverá ser detalhado e diferenciado com respectivo 
cronograma de atividades, principalmente em projetos de pesquisas que necessitem mais de um 
orientando. 
 
8. DO PROCESSO SELETIVO 
 
8.1 O processo seletivo será coordenado pelo Comitê Institucional de Avaliação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT), e deverá ser acompanhado 
pelo Comitê Externo de Avaliação do PIBICT. 
 
8.2 O processo seletivo para provimento das bolsas elencadas no item anterior utilizará os seguintes 
instrumentos de avaliação: 
a. Análise da documentação e homologação das inscrições – ELIMINATÓRIO 
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Toda documentação será analisada para verificar o atendimento dos termos do item 3.3 deste Edital. 
A falta de um dos documentos solicitados implicará na não homologação das inscrições e, 
conseqüentemente, na não participação do restante do processo seletivo. 
 

b. Projeto de pesquisa (Total 70 pontos) – ELIMINATÓRIO  
i. Qualidade do projeto (mérito) (15 pontos) 
ii. Objetivos específicos do projeto (3 pontos) 
iii. Justificativa (10 pontos) 
iv. Metodologia para alcançar os objetivos (3 pontos) 
v. Cronograma compatível com a execução do projeto (3 pontos) 
vi. Referências bibliográficas (nível de atualização) (3 pontos) 
vii. Clareza da proposta (10 pontos) 
viii. Coerência e relevância científica (5 pontos) 
ix. Adequação da metodologia (3 pontos) 
x. Viabilidade técnica e econômica de execução (15 pontos) 
 

OBS.: O Projeto será considerado aprovado caso obtenha pelo menos 60% da nota máxima, ou 
seja, deverá obter pelo menos 42 dos 70 pontos possíveis. 
 

c. Aluno (Total 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO 
i. Plano de trabalho (5 pontos) 
_ Integração com os objetivos do projeto (2 Pontos) 
_ Relevância das atividades na formação do bolsista (3 pontos) 
ii. Curriculum Vitae (5 pontos) 
_ Estágios (0,50 para cada 80 h – máximo 2 pontos) 
_ Participação em atividades de extensão (0,5/atividade – máximo 1 ponto) 
_ Organização de eventos (0,50/evento – máximo 1 pontos) 
_ Participação em eventos (0,25/participação – máximo 1 ponto) 
iii. Boletim de Rendimento (20 pontos) 
N° de pontos= (0,1 X CRE) 
 

d. Professor (Pontuação máxima de 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO  
i) Curriculum Vitae (pontuação máxima de 30 pontos) 

• Título de doutor – 4 pontos 
• Tese de doutorado (por orientação) - 0,50 pontos (máximo 1 ponto) 
• Dissertação de mestrado (por orientação)- 0,40 (máximo 0,8 pontos) 
• monografia “lato sensu” – 0,10 ponto por monografia (máximo 0,50 ponto) 
• Monografia final do curso de graduação (máximo 05 orientações) - 0,05 cada (máximo 0,25 

ponto) 
• Iniciação científica ou monitoria institucional - 0,10 cada (máximo 0,5 ponto) 
• Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis meses (por ação) 0,40 cada (no 

máximo 1,6 ponto) 
• Participação em banca examinadora de concurso (por banca)- 0,30 ponto cada (no máximo 1,2 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de seleção (por banca) - 0,10 ponto cada (no máximo 1,0 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de defesa de tese (por banca) - 0,20 ponto cada (no 

máximo 1,0) 
• Participação em banca examinadora de exame qualificação (por banca) - 0,15 ponto cada (no 

máximo 0,60 ponto) 
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• Participação em banca examinadora de defesa de dissertação (por banca): 0,15 ponto – 

(máximo de 0,60 pontos) 
• Participação em banca examinadora de TCC ( no máximo 10 bancas): 0,02 ponto – máximo de 

0,2 pontos  
• Livro publicado na área com conselho editorial (autoria) 1,00 ponto por livro – máximo de 4 

pontos 
• Livro publicado em áreas afins com conselho editorial (autoria) 0,80 ponto cada – máximo de 

1,6 ponto 
• Livro na área ou áreas afins com conselho editorial (organização ou coordenação) 0,70 ponto 
• Editor de livro técnico ou Anais de eventos científicos 0,20 – máximo 1,0 ponto 
• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico internacional indexado (últimos 5 anos), 

considerar a última qualificação: 
- Qualis A .................................................................. 1,00 
- Qualis B .................................................................. 0,70 
- Qualis C .................................................................. 0,40 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico nacional indexado (últimos 5 anos) 
considerar a última qualificação: 

- Qualis A................................................................... 0,70 
- Qualis B .................................................................. 0,50 
- Qualis C................................................................... 0,30 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico não indexado: 0,20 ponto cada 
• Obra premiada na área 0,50 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, publicada nos anais do evento 

nos últimos 5 anos: 0,30 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, não publicada nos anais do 

evento: nos últimos 5 anos: 0,15 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,04 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário não publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,02 
• Revisor científico em periódico: 
• - Internacional ............................................................. 0,40 
• - Nacional ................................................................... 0,30 
• Revisor científico em congresso: 
• - Internacional .............................................................0,30 
• - Nacional ....................................................................0,20 
• Bolsa de produtividade em pesquisa 1,00 
• Bolsa de extensão e investigação tecnológica 0,50 
• Criação de software ou similar (com registro) 0,80 
• Produção de material áudio-visual (com registro) 0,70 
• Criação em multimeios (com registro) 0,50 
• Patentes relativas a produtos, materiais ou processos 1,00 

 
8.3 As solicitações serão classificadas como “RECOMENDADO”  os projetos que foram aprovados 
e que não foram contemplados com bolsa. 
 
8.4 Em caso de empate terão prioridade, nesta ordem, a proposta: 
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a. Professores classificados que não foram contemplados com a orientação de um bolsista PIBICT; 
b. Que obtiver maior nota de avaliação do projeto. 
 
8.5 O Projeto enviado pelo pesquisador, com documentação que comprove a aprovação em um 
Órgão de fomento externo ao CEFET Bambuí (sem bolsa), podendo este órgão ser público ou 
privado; será dispensado de avaliação (ao projeto, neste caso, será atribuída a nota máxima). 
 
8.6 O Comitê Institucional fará uma classificação baseada na avaliação do desempenho de cada 
proposta. A classificação final será definida juntamente com o Comitê Externo que seguirá os 
critérios estabelecidos neste edital. Eventualmente, os Comitês Interno e Externo poderão propor 
critérios adicionais para a seleção, desde que os mesmos não sejam conflitantes com os critérios do 
presente edital. 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
 
9.1. O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno e respectivo(s) 
orientador(es) serão realizados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT por meio de: 
a. Atestado Mensal de Freqüência dos bolsistas em atividade no projeto, assinado pelo mesmo e 
respectivo orientador, conforme modelo disponibilizado no sítio Internet 
http://www.cefetbambui.edu.br ; 
b. Relatório Técnico Parcial das atividades desenvolvidas e dos resultados parciais alcançados, 
depois de decorridos 5 (cinco) meses da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador 
aprovando o seu conteúdo; 
c. Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados, até 15 (quinze) 
dias após o término da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador aprovando o seu 
conteúdo; 
d. Participação do aluno e orientador no Seminário de Avaliação do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica durante a realização da Semana de Ciência e 
Tecnologia do CEFET Bambuí. 
 
 
10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA 
 
10.1. O resultado do PIBICT será publicado no sítio da internet institucional 
(www.cefetbambui.edu.br) até o dia 13 de fevereiro de 2009. 
 
10.2. Para efetivar seu cadastramento como bolsista, o estudante deverá apresentar à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão os seguintes documentos: 
a. Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado; 
b. Cópia do CPF e RG do estudante; 
c. Termo de responsabilidade do aluno voluntário de Iniciação Científica (PIVIC - Jr.) 
d. Declaração do Orientador, concordando em orientar (PIVIC - Jr.). 
 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Se necessário, o Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT poderá solicitar pareceres de 
consultores "ad-hoc". A análise será feita com base no plano de trabalho do bolsista, observando se 
ele terá acesso a métodos e processos científicos, não sendo aceitos aqueles onde o bolsista realizará 
apenas levantamento de dados ou rotinas típicas de apoio técnico de laboratório. 
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11.2. A suspensão da bolsa pode ser realizada pelo Comitê Institucional ou pela Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, especialmente em caso de inadimplência de relatórios ou do não 
cumprimento de compromisso com o Programa. 
 
11.3. Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados documentos adicionais 
comprobatórios à solicitação. 
 
11.4. A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador 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. 
 
11.5. Ao final do período da pesquisa, o aluno terá que elaborar um relatório de pesquisa, utilizando 
redação científica e incluindo, entre outros aspectos, introdução, material e métodos (ou 
metodologia), resultados e discussão, conclusões e referências bibliográficas. Também deverão ser 
incluídas, caso haja, participações nos congressos da área e publicações com o orientador. 
 
11.6. É vedada a indicação tanto do aluno voluntário quanto do aluno bolsista para exercer 
atividades indiretas, como apoio administrativo ou operacional. 
 
11.7. O calendário das etapas do processo seletivo está localizado no ANEXO desse Edital. 
 
11.8. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT. 
 
11.9. O resultado final será apreciado pelo Diretor de Pesquisa, Produção e Extensão e homologado 
pela Direção-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí. 

 
 

                                                    Registre-se. Publique-se. 
 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DO PIBIC 

ETAPAS DO PIBIC 2008 
 
 

ETAPAS DATA 
Início das inscrições 30/10/2008 
Término das inscrições 06/02/2009 
Resultado do processo seletivo do PIBICT 13/02/2009 
Indicação do aluno 16 a 18/02/2009 
Período de vigência da bolsa 01/03/2009 a 28/02/2010 
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ANEXO II 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 

F-1. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ORIENTADOR 
 
DADOS DO ORIENTADOR 

NOME COMPLETO 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO/CURSO MATRÍCULA SIAPE 

 

LOCAL DE PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO/SALA/LABORATÓRI O 
 
 

TELEFONE/RAMAL 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

 

DADOS DE FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

TÍTULO ACADÊMICO (MAIOR) 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OUTROS 

É DOADOR DE ÓRGÃOS? 

 SIM     NÃO 

SANGUE 

 O       A       B        AB 

FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a)
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ANEXO III 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 
 

F-2. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ALUNO 
 

DADOS DO ALUNO 

CURSO MATRÍCULA 

 

NOME COMPLETO 

 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TRABALHA? 

 SIM              NÃO 

LOCAL DO TRABALHO TELEFONE 

BANCO 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA CONTA 

DADOS DOS PAIS 

NOME DO PAI 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDO?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

NOME DA MÃE 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDA?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

 

OUTROS 

RENDA FAMILIAR NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA 

 

COR/RAÇA:   NEGRA   ( ) PARDA     AMARELA    INDÍGENA    BRANCA    NÃO INFORMADA  

SANGUE 

 O       A       B         AB 
FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a)
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ANEXO IV 

 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

FORMULÁRIO 3 - PROJETO DE PESQUISA 
 

Formulário de projeto de pesquisa. 
Este formulário será utilizado para apresentação de projeto de pesquisa docente ao CEFET Bambuí 
/MG com o objetivo de formalizar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica na 
instituição. O projeto deverá ser escrito em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e margens 2 cm. Deverá conter os seguintes itens: Caracterização do Problema (Introdução), 
Justificativa, Objetivos e Metas, Procedimentos Metodológicos (ou Material e Métodos), Relevância 
do trabalho, Cronograma, Aspectos Éticos da Pesquisa (se houver), Dados preliminares (se houver) 
e Referências. 
 
Título do projeto: 
 

Responsável pelo projeto: 
 

Co-autores: 
 

Local onde vai ser desenvolvido: 
 

 
Áreas de conhecimento do CNPq Subárea do CNPq 
  
  
  
* consultar tabela do CNPq. 
 
Data 

____________________________, _______ de __________________ de 2008. 

 
Nome do Autor e Assinatura 
_________________________________      _________________________________ 
                     Nome                                                                    Assinatura 
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RESUMO DO PROJETO 

 
O resumo deverá conter em média 300 palavras, e deve situar o problema que será trabalhado, a 
hipótese de trabalho, os objetivos almejados, os resultados esperados e preliminares (se houver).  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Caracterização do Problema 
Explicar em linhas gerais qual é a motivação da realização do trabalho. 
 
 
1.2. Objeto da Pesquisa 
Explicitar claramente qual será o objeto do seu trabalho, i.e. o tema central enfocado no projeto. 

 
 
1.3. Pergunta do Projeto 
Diga qual é a pergunta principal que você pretende responder no projeto. 

 
 
1.4. Hipótese do Trabalho 
Diga qual é a hipótese que tentará provar com sua pesquisa. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
Faça uma síntese do conhecimento teórico, sustentado por referências bibliográficas atualizadas, 
sobre a motivação que o leva ao problema a ser estudado. 

 
 
3. OBJETIVO E METAS 
 
 
3.1. Objetivo Geral do Trabalho 
Descreva o objetivo geral do projeto e construa seus principais objetivos específicos, enumerando-os 
e definindo as metas que você pretende atingir (etapas que você espera cumprir para alcançar cada 
objetivo; a ultima meta de cada objetivo especifico deverá apontar para o tipo de publicação/produto 
que poderá surgir quando esse objetivo tiver sido concluído). Se possível, ordene cronologicamente 
esses objetivos e metas. 

 
 
3.2. Objetivos Específicos, Metas e Cronograma de Trabalho 
Pode aumentar ou reduzir o número de linhas nessa coluna, correspondendo ao numero de objetivos 
específicos e de metas em cada um (marque a linha, clique em tabela e escolha excluir ou inserir) 
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Objetivo/Meta Mês/ano 

Objetivo 1:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

Objetivo 2:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

 
3. METODOLOGIA 
 
Descreva brevemente como o projeto será conduzido, o caminho previsto para se alcançar os 
objetivos, os métodos e técnicas a serem aplicadas – explicitando: porque e para que? Que 
instrumentos serão utilizados ou construídos para coletar os dados, como serão analisados; Usar no 
máximo mais uma página adicional. Procure deixar claro o que, como, com quem e onde, cada passo 
do projeto vai ser feito para que cada objetivo especifico seja atingido. 

 
4. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
 
4.1. Impactos Científicos e Tecnológicos 
Descrever em linhas gerais os impactos científicos e tecnológicos. 
 
4.2. Impactos Sociais 
Descrever em linhas gerais os impactos sociais. 
 
4.3. Impactos Econômicos 
Descrever em linhas gerais os impactos econômicos. 
 
4.4. Possíveis Aplicações 
Explicar em linhas gerais quais são as possíveis aplicações do trabalho. 
 
5. AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES OPERACIONAIS OU EXPER IMENTAIS 
Tecer comentários sobre possíveis problemas que possam prejudicar o bom andamento do projeto 
ou atraso para atendimento do cronograma proposto para sua execução. Mencionar as possíveis 
alternativas para superar esses problemas. 

 
6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS (SE HOUVER) 
De acordo com a resolução CNS no 196/96, todo projeto da PG-EBS que envolva investigação 
com/em seres humanos ou que envolva uso de animais de experimentação deverá 
OBRIGATORIAMENTE passar por análise do Comitê de Ética de Pesquisa. Se não estiver 
familiarizado com as questões de bioética, recomendamos visita aos seguintes sites: 

Fiocruz: http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.htm 

Bioética da UFRGS: http://www.bioetica.ufrgs.br/ 
Conselho Nacional de Saúde:  

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 
8. ORÇAMENTO 
 
 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO V 
 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 
DIRETORIA DE  PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 

 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 
F-4. PLANO DE TRABALHO – PIBIC, PIBITI E PIBIC JR 

OBS: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER REDIGIDO PELO ALUNO COM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR 
COORDENADOR DO PROJETO. 
DADOS DO ALUNO 
NOME DO ALUNO 
 
CURSO MATRÍCULA 

 
ENDEREÇO 
 
BAIRRO 
 

CIDADE ESTADO 

CEP TEL. E-MAIL 
 

 
PLANO DE TRABALHO 
 
TÍTULO DO PROJETO 
 
 
NOME DO(S) ORIENTADOR(ES) 
 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO (LABORATÓRIO, SALA, ETC.) 
 
 
PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO 

PROGRAMA:  (   ) PIBIC   (  )  PIBITI   (   ) PIBIC JR  
 

 
INTRODUÇÃO (REVISÃO BIBLIOG´RÁFICA E DESCRIÇÃO DO P ROBLEMA A SER ESTUDADO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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CRONOGRAMA 

 
RELACIONAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO E SPECIFICANDO A S DATAS DA REALIZAÇÃO DAS MESMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cronograma de trabalho. 
 
DATA INICIAL (MÊS/ANO) 
 

DATA FINAL (MÊS/ANO) 
 

DURAÇÃO DA BOLSA 
12 MESES 

 
Mês de trabalho Atividade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             

 
Compromisso do bolsista 
 
Declaro conhecer e concordar com as normas definidas pelo Comitê Institucional de Bolsas de 
PIBICT e homologadas pela Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí - MG, 
para implantação da bolsa de iniciação científica, assumindo me dedicar 20 (vinte) horas semanais 
para as atividades do PIBIC e PIBITI ou 12 (dez) horas semanais para as atividades do PIBIC JR, 
durante o período de vigência da bolsa. 
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
Compromisso do Orientador 
 
Declaro que o(a) candidato(a) atende às normas determinadas pelo CEFET Bambuí e que as 
informações apresentadas por mim são verdadeiras.  
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 
EDITAL Nº 58, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DE SENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI) E PROGRAMA INSTITUC IONAL 
VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA (PIVIT) 2008 

 
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ-MG  (CEFET Bambuí), por meio da Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo as 
normas referentes ao processo seletivo de 2008, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e do Programa Voluntário de Iniciação 
Tecnológica (PIVIT). 
 
1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1. O PIBITI é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação 
à pesquisa tecnológica de estudantes de cursos tecnológicos e de licenciatura. 
 
1.2. O PIVIT é um programa voluntário que visa, fundamentalmente, complementar a formação 
acadêmica dos alunos, fazendo com que estes interajam com os processos metodológicos e 
científicos da pesquisa. 
 
1.3. A bolsa de Iniciação Tecnológica (IT) será instrumento de estímulo ao treinamento dos 
estudantes de graduação ou do ensino técnico, do CEFET Bambuí, sendo destinada à atividade de 
pesquisa tecnológica. 
 
1.4. Compete ao Comitê Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIBICT) a orientação, realização, apuração e divulgação e à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí poderes de fiscalização do processo seletivo. 
 
1.5. Os professores pesquisadores interessados deverão apresentar projeto de pesquisa e plano de 
trabalho a ser desenvolvido pelo aluno candidato à bolsa de IT correspondente a sua linha e projeto 
de pesquisa apresentado. 
 
1.6. Excepcionalmente, as bolsas nessa segunda edição do programa terão duração de 12 (doze) 
meses para as bolsas Institucionais e da FAPEMIG e valores iguais a R$ 300,00 (trezentos reais) 
mensais. O período de vigência da bolsa será de março de 2009 a fevereiro de 2010. 
 
1.7. De acordo com a exigência do projeto, poderá haver renovação da bolsa de IC caso o Comitê 
Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica (PIBICT) julgue pertinente e haja disponibilidade de bolsas na próxima edição do 
programa. O projeto deverá ser inscrito novamente e avaliado na próxima edição do processo 
seletivo de bolsas. 
 

2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
2.1. São objetivos do programa: 
2.1.1. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de sua política de inovação tecnológica, 
através da iniciação tecnológica na graduação. 
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2.1.2. Contribuir para a formação e o engajamento de recursos humanos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação. 
 
2.1.3. Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da 
capacidade inovadora das empresas no País. 
 
2.1.4. Possibilitar maior interação entre atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, 
desenvolvidas na graduação e na pós-graduação. 
 
2.1.5. Envolver os pesquisadores nas atividades de formação desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 
 
2.1.6. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa 
tecnológica para alunos de graduação e/ou do ensino técnico. 
 
2.1.7. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação e do ensino técnico nas 
atividades tecnológicas. 
 
2.1.8. Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa tecnológica, bem como estimular o desenvolvimento do pensar tecnológico e 
da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa. 
 
 

3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser realizada pelo orientador de 2ª à 6ª feira, das 07 às 11 h e das 13 às 17 h, 
na Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Bambuí – MG, situado ao lado do refeitório com o secretário Ronan 
 
3.2. O período da inscrição será de 30 de outubro de 2008 a 06 de fevereiro de 2009. 
 
3.3. No ato da inscrição o orientador deverá entregar os seguintes documentos: 
b) Projeto de Pesquisa do orientador devidamente cadastrado no banco de projetos da Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão; 
c) Entrega de 1 (uma) cópia do Formulário 3 – Projeto de Pesquisa, com os nomes dos integrantes e 
3 (três) cópias do mesmo projeto sem os nomes dos integrantes a qual possa ser identificados. 
d) Plano de Trabalho (máximo oito páginas) a ser desenvolvido pelo bolsista, contendo: Título, 
Introdução, Objetivos, Justificativa, Material e Métodos, Atividades a serem desenvolvidas e 
Cronograma de Trabalho. O plano apresentado deverá ser adequado ao período de 12 (doze) meses 
(Formulário 4) e entregue o plano de trabalho em 3 (três) cópias do mesmo plano de trabalho sem a 
identificação do aluno e do orientador.  
e) Comprovante de matrícula e cópia atualizada do boletim de rendimento do estudante fornecida 
pela Secretaria de Ensino Superior do CEFET Bambuí para os alunos que estão cursando no mínimo 
o 2o semestre do curso e para os alunos matriculados no 1o semestre do curso deve-se observar as 
instruções contidas no item 6.3; 
f) Declaração, assinada pelo estudante e pelo professor orientador, afirmando que o aluno não 
concluirá seu curso de graduação antes do término da bolsa; 
g) Curriculum vitae, da Plataforma Lattes do CNPq, devidamente comprovado do estudante 
candidato à bolsa e do professor (sem comprovação). 
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h) Apresentação do extrato atualizado das atividades docentes realizadas pelo orientador junto ao 
Sistema para Cadastramento das Atividades Docentes (SICAD) disponível na página 
http://inf.cefetbambui.edu.br/portal_sicad/ . 
 
4. DO NÚMERO DE BOLSAS 
 
4.1. Serão oferecidas pela Instituição um total de 09 (nove) bolsas de IC, sendo 05 (cinco) bolsas 
institucionais do CEFET Bambuí e 04 (quatro) bolsas de iniciação ofertadas pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 
 
4.2. Fica resguardado à instituição, o direito de remanejamento da oferta de bolsas IC, em função da 
demanda de projetos inscritos, entre as demais modalidades do programa institucional.    
 
4.3. A liberação das bolsas será feita obedecendo rigorosamente à classificação final, até se 
completar o número total de bolsas. 
 
4.4. Candidatos ao PIBITI que tiverem suas propostas classificadas como “RECOMENDADO” , 
mas a quota total de bolsas tenha sido insuficiente para atendê-los, estarão aptos a participar do 
Programa Voluntário de Iniciação Tecnológica (PIVIT), desde que apresentem o termo de 
compromisso preenchido e assinado e também conte com a anuência (mediante declaração) do 
orientador. 
 
5. DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR 
 
5.1. Ser professor efetivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí - MG, em regime 
de 40 horas ou dedicação exclusiva, possuindo título de doutor ou de mestre, ou estando 
regularmente matriculado em um programa de Mestrado ou Doutorado reconhecido pela CAPES. 
 
5.2. Não estar licenciado/afastado do CEFET Bambuí, por qualquer motivo. 
 
5.3. Caberá ao orientador indicar, para bolsista, um aluno com perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas observando princípios éticos e ausência de conflito de 
interesse. 
 
5.4. O número de bolsistas por orientador deverá ser de até dois alunos, incluindo as demais 
modalidades de bolsa; exceto a do Programa BIC-Jr, que poderá contemplar um terceiro bolsista. 
 
5.5. Cada candidato a orientador poderá inscrever apenas dois alunos por modalidade de bolsa ou 
por projeto. A inscrição de dois alunos não implica que o orientador venha a ter duas quotas. 
 
5.6. Apresentar projeto de pesquisa com viabilidade técnica e financeira, acompanhado do plano de 
trabalho do bolsista. Será de total responsabilidade do coordenador do projeto a aquisição de 
materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a execução da pesquisa, seja a 
pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa privada; 
 
5.7. Comprometer-se a orientar o aluno em todas as fases de trabalho científico. 
 
5.8. O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista ao Comitê 
Institucional, podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais  
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adotados pela Instituição e também que seja mantido o plano de trabalho proposto originalmente. O 
período de vigência da bolsa concedida ao substituto não poderá ser inferior a quatro meses. 
 
5.9. Caberá ao orientador incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados 
em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista. 
 
5.10. No caso de empecilho para orientar o aluno de IT, o orientador deverá informar ao 
Coordenador de Pesquisa para tomar as providências cabíveis. 
 
5.11. É vedado ao orientador repassar a outro pesquisador a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 
casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão. 
 
5.12. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
6. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ESTUDANTE 
 
6.1. Ser indicado formalmente pelo orientador beneficiado por quota dessa modalidade de bolsa. 
 
6.2. Ser indicado por um único orientador, devendo escolher previamente o projeto de pesquisa. 
 
6.3. Estar regularmente matriculado e ter cumprido efetivamente 1000 (mil) horas de carga horária, 
para alunos de cursos de Graduação, com exceção dos cursos de Física e Matemática onde os 
candidatos poderão estar matriculados no 1º semestre do curso e concorrerão somente às bolsas 
institucionais ofertadas pelo CEFET Bambuí, estando vetada a utilização de bolsas ofertadas pela 
FAPEMIG onde a exigência mínima é que o aluno tenha cumprido pelo menos 2 semestres letivos. 
Apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) acumulado igual ou superior a 7,0 (sete), 
exceto os alunos matriculados no 1º semestre que deverão apresentar relatório confeccionado e 
assinado pelos professores de todas as disciplinas do 1º semestre do curso e que deverá constar: a) 
Nome do curso; b)nome da disciplina, c) carga horária total da disciplina, d) carga horária cumprida 
(colocar até que data), e) Pontos distribuídos, f) Nota do aluno. 
 
6.4. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se 20 horas semanais às atividades de pesquisa, 
respeitando o horário de trabalho firmado com o orientador. 
 
6.5. Participar da II Jornada Científica do CEFET Bambuí, apresentando os resultados obtidos sob a 
forma de resumo, painel e, se selecionado, na forma oral. 
 
6.6. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Bambuí. 
 
6.7. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com bolsas 
de outros Programas ou bolsas de outras instituições. 
 
6.8. Devolver ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 
não sejam cumpridos. 
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7. DO PROJETO DE PESQUISA 
 
7.1. O projeto de pesquisa deverá ser do professor e estar cadastrado na Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão do CEFET Bambuí, não devendo ser de autoria do aluno, que poderá apenas 
auxiliá-lo. 
 
7.2. Cada projeto de Pesquisa terá direito a, no máximo, duas bolsas de pesquisa. O Projeto de 
Pesquisa poderá solicitar uma terceira bolsa, desde que este esteja na modalidade BIC - Jr. 
 
7.3. Ter mérito técnico-científico. Será de total responsabilidade do coordenador do projeto a 
aquisição ou empréstimo de materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a 
execução da pesquisa, seja a pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa 
privada; 
 
7.4. Apresentar viabilidade técnica e econômica; 
 
7.5. Do projeto de pesquisa deverá constar: Título, Introdução (caracterização do problema estudado 
e sua importância), Objetivos (Geral e Específicos), Justificativa (síntese do conhecimento teórico, 
sustentado por referências bibliográficas atualizadas, sobre a motivação que o leva ao problema a ser 
estudado), Metodologia, Relevância do trabalho, Avaliação das dificuldades operacionais ou 
experimentais, Considerações sobre os aspectos éticos (se houver), Cronograma de Execução, 
Orçamento e Referências Bibliográficas. O Projeto de Pesquisa deverá ter no máximo 20 páginas, 
margens 2,5 cm, fonte Arial 12 e espaço 1,5, justificado. 
 
7.6. O Projeto de pesquisa, para a sua execução, não poderá ficar na dependência de recursos 
financeiros da Instituição envolvida (CEFET Bambuí). 
 
7.7. O programa prevê o financiamento de bolsas de Iniciação Tecnológica apenas a projetos que 
apresentem viabilidade em termos de infra-estrutura e pessoal qualificado para o seu 
desenvolvimento. 
 
7.8. O plano de trabalho de cada aluno deverá ser escrito pelo próprio aluno com a orientação do 
professor coordenador do projeto (Formulário 4). Este plano de trabalho deverá ser detalhado e 
diferenciado, com respectivo cronograma de atividades, principalmente em projetos de pesquisas 
que necessitem mais de um orientando 
 
8. DO PROCESSO SELETIVO 
 
8.1 O processo seletivo será coordenado pelo Comitê Institucional de Avaliação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT), e deverá ser acompanhado 
pelo Comitê Externo de Avaliação do PIBICT. 
 
8.2 O processo seletivo para provimento das bolsas elencadas no item anterior utilizará os seguintes 
instrumentos de avaliação: 
 
a. Análise da documentação e homologação das inscrições – ELIMINATÓRIO  
i. Toda documentação será analisada para verificar o atendimento dos termos do 
item 3.3 deste Edital. A falta de um dos documentos solicitados implicará na não 
homologação das inscrições e, conseqüentemente, na não participação do restante 
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do processo seletivo. 
 

b. Projeto de pesquisa (Total 70 pontos) – ELIMINATÓRIO  
i. Qualidade do projeto (mérito) (15 pontos) 
ii. Objetivos específicos do projeto (3 pontos) 
iii. .Justificativa (10 pontos) 
iv.Metodologia para alcançar os objetivos (3 pontos) 
v.Cronograma compatível com a execução do projeto (3 pontos) 
vi. Referências bibliográficas (nível de atualização) (3 pontos) 
vii. Clareza da proposta (10 pontos) 
viii. Coerência e relevância tecnológica (5 pontos) 
ix. Adequação da metodologia (3 pontos) 
x. Viabilidade técnica e econômica de execução (15 pontos) 
 
 
OBS.: O Projeto será considerado aprovado caso obtenha pelo menos 60% da nota 
máxima, ou seja, deverá obter pelo menos 42 dos 70 pontos possíveis. 
 
c. Aluno (Total 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO 
i. Plano de trabalho (5 pontos) 
_ Integração com os objetivos do projeto (2 Pontos) 
_ Relevância das atividades na formação do bolsista (3 pontos) 
ii. Curriculum Vitae (15 pontos) 
_ Estágios e monitorias (0,5 para cada 80 h ou por semestre letivo – máximo 5 pontos) 
_ Organização de eventos (0,25/evento – máximo 1 ponto) 
_ Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalhos (0,25/participação – máximo 1 
ponto) 
_ Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos (1/participação – máximo 2 
pontos) 
_ Participação em atividades de extensão (0,5/atividade - máximo 2 pontos) 
_ Publicação de artigo científico (1/publicação – máximo 2 pontos) 
_ Publicação de resumo (0,5/publicação – máximo 2 pontos) 
iii. Boletim de Rendimento (10 pontos) 
_ Nº de pontos = (0,1 X CRE) 
 
d) Professor (Pontuação máxima de 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO  
i) Curriculum Vitae (pontuação máxima de 30 pontos) 

• Título de doutor – 4 pontos 
• Tese de doutorado (por orientação) - 0,50 pontos (máximo 1 ponto) 
• Dissertação de mestrado (por orientação)- 0,40 (máximo 0,8 pontos) 
• monografia “lato sensu” – 0,10 ponto por monografia (máximo 0,50 ponto) 
• Monografia final do curso de graduação (máximo 05 orientações) - 0,05 cada (máximo 0,25 

ponto) 
• Iniciação científica ou monitoria institucional - 0,10 cada (máximo 0,5 ponto) 
• Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis meses (por ação) 0,40 cada (no 

máximo 1,6 ponto) 
• Participação em banca examinadora de concurso (por banca)- 0,30 ponto cada (no máximo 1,2 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de seleção (por banca) - 0,10 ponto cada (no máximo 1,0 

ponto) 
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• Participação em banca examinadora de defesa de tese (por banca) - 0,20 ponto cada (no 
máximo 1,0) 

• Participação em banca examinadora de exame qualificação (por banca) - 0,15 ponto cada (no 
máximo 0,60 ponto) 

• Participação em banca examinadora de defesa de dissertação (por banca): 0,15 ponto – 
(máximo de 0,60 pontos) 

• Participação em banca examinadora de TCC ( no máximo 10 bancas): 0,02 ponto – máximo de 
0,2 pontos  

• Livro publicado na área com conselho editorial (autoria) 1,00 ponto por livro – máximo de 4 
pontos 

• Livro publicado em áreas afins com conselho editorial (autoria) 0,80 ponto cada – máximo de 
1,6 ponto 

• Livro na área ou áreas afins com conselho editorial (organização ou coordenação) 0,70 ponto 
• Editor de livro técnico ou Anais de eventos científicos 0,20 – máximo 1,0 ponto 
• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico internacional indexado (últimos 5 anos), 

considerar a última qualificação: 
- Qualis A .................................................................. 1,00 
- Qualis B .................................................................. 0,70 
- Qualis C .................................................................. 0,40 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico nacional indexado (últimos 5 anos) 
considerar a última qualificação: 

- Qualis A................................................................... 0,70 
- Qualis B .................................................................. 0,50 
- Qualis C................................................................... 0,30 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico não indexado: 0,20 ponto cada 
• Obra premiada na área 0,50 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, publicada nos anais do evento 

nos últimos 5 anos: 0,30 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, não publicada nos anais do 

evento: nos últimos 5 anos: 0,15 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,04 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário não publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,02 
• Revisor científico em periódico: 
• - Internacional ............................................................. 0,40 
• - Nacional ................................................................... 0,30 
• Revisor científico em congresso: 
• - Internacional .............................................................0,30 
• - Nacional ....................................................................0,20 
• Bolsa de produtividade em pesquisa 1,00 
• Bolsa de extensão e investigação tecnológica 0,50 
• Criação de software ou similar (com registro) 0,80 
• Produção de material áudio-visual (com registro) 0,70 
• Criação em multimeios (com registro) 0,50 
• Patentes relativas a produtos, materiais ou processos 1,00 

 
 
CONTINUAÇÃO  DO EDITAL Nº 58, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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8.3 As solicitações serão classificadas como “RECOMENDADO”  os projetos que foram aprovados 
e que não foram contemplados com bolsa. 
 
8.4 Em caso de empate terão prioridade, nesta ordem, a proposta: 
a. Professores classificados que não foram contemplados com a orientação de um bolsista PIBICT; 
b. Que obtiver maior nota de avaliação do projeto. 
 
8.5 O Projeto enviado pelo pesquisador, com documentação que comprove a aprovação em um 
Órgão de fomento externo ao CEFET Bambuí (sem bolsa), podendo este órgão ser público ou 
privado; será dispensado de avaliação (ao projeto, neste caso, será atribuída a nota máxima). 
 
8.6 O Comitê Institucional fará uma classificação baseada na avaliação do desempenho de cada 
proposta. A classificação final será definida juntamente com o Comitê Externo que seguirá os 
critérios estabelecidos neste edital. Eventualmente, o Comitê Interno e Externo poderão propor 
critérios adicionais para a seleção, desde que os mesmos não sejam conflitantes com os critérios do 
presente edital. 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
 
9.1. O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno e respectivo(s) 
orientador(es) serão realizados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT por meio de: 
a. Atestado Mensal de Freqüência dos bolsistas em atividade no projeto, assinado pelo mesmo e 
respectivo orientador, conforme modelo disponibilizado no sítio Internet 
http://www.cefetbambui.edu.br ; 
b. Relatório Técnico Parcial das atividades desenvolvidas e dos resultados parciais alcançados, 
depois de decorridos 6 (seis) meses da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador 
aprovando o seu conteúdo; 
c. Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados, até 15 (quinze) 
dias após o término da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador aprovando o seu 
conteúdo; 
d. Participação do aluno e orientador no Seminário de Avaliação do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica durante a realização da Semana da Ciência e 
Tecnologia do CEFET Bambuí. 
 
 
10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA 
 
10.1. O resultado do PIBICT será publicado no sítio da internet institucional 
(www.cefetbambui.edu.br) até o dia 13 de fevereiro de 2009. 
 
10.2. Para efetivar seu cadastramento como bolsista, o estudante deverá apresentar à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, os seguintes documentos: 
a. Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado; 
b. Cópia do CPF e RG do estudante; 
c. Termo de responsabilidade do aluno voluntário de Iniciação Tecnológica (PIVIT); 
d. Declaração do Orientador, concordando em orientar no caso do PIVIT. 
 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CONTINUAÇÃO DO EDITAL Nº 58, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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11.1. Se necessário, o Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT poderá solicitar pareceres de 
consultores "ad-hoc". A análise será feita com base no plano de trabalho do bolsista, observando se 
ele terá acesso a métodos e processos científicos, não sendo aceitos aqueles em que o bolsista 
realizará apenas levantamento de dados ou rotinas típicas de apoio técnico de laboratório. 
 
11.2. A suspensão da bolsa pode ser realizada pelo Comitê Institucional ou pela Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, especialmente em caso de inadimplência de relatórios ou do não 
cumprimento de compromisso com o Programa. 
 
11.3. Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados documentos adicionais 
comprobatórios à solicitação. 
 
11.4. A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador 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. 
 
11.5. Ao final do período da pesquisa, o aluno terá que elaborar um relatório de pesquisa, utilizando 
redação científica e incluindo, entre outros aspectos, introdução, material e métodos  (ou 
metodologia), resultados e discussão, conclusões e referências bibliográficas. Também deverão ser 
incluídas, caso haja, participações nos congressos da área e publicações com o orientador. 
 
11.6. É vedada a indicação tanto do aluno voluntário quanto do aluno bolsista para exercer 
atividades indiretas, como apoio administrativo ou operacional.  
 
11.7. O calendário das etapas do processo seletivo está localizado no ANEXO desse Edital. 
 
11.8. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT. 
 
11.9. O resultado final será apreciado pelo Diretor de Pesquisa, Produção e Extensão e homologado 
pela Direção-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Bambuí. 

 
 

                                                    Registre-se. Publique-se. 
 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DO PIBIC 

ETAPAS DO PIBITI – PIVIT 2008 
 
 

ETAPAS DATA 
Início das inscrições 30/10/2008 
Término das inscrições 06/02/2009 
Resultado do processo seletivo do PIBICT 13/02/2009 
Indicação do aluno 16 a 18/02/2009 
Período de vigência da bolsa 01/03/2009 a 28/02/2010 
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ANEXO II 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 

F-1. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ORIENTADOR 
 
DADOS DO ORIENTADOR 

NOME COMPLETO 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO/CURSO MATRÍCULA SIAPE 

 

LOCAL DE PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO/SALA/LABORATÓRI O 
 
 

TELEFONE/RAMAL 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

 

DADOS DE FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

TÍTULO ACADÊMICO (MAIOR) 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OUTROS 

É DOADOR DE ÓRGÃOS? 

 SIM     NÃO 

SANGUE 

 O       A       B        AB 

FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a)
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ANEXO III 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 
 

F-2. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ALUNO 
 

DADOS DO ALUNO 

CURSO MATRÍCULA 

 

NOME COMPLETO 

 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TRABALHA? 

  SIM              NÃO 

LOCAL DO TRABALHO TELEFONE 

BANCO 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA CONTA 

DADOS DOS PAIS 

NOME DO PAI 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDO?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

NOME DA MÃE 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDA?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

 

OUTROS 

RENDA FAMILIAR NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA 

 

COR/RAÇA:   NEGRA   ( ) PARDA     AMARELA    INDÍGENA    BRANCA    NÃO INFORMADA  

SANGUE 

 O       A       B         AB 
FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a)
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ANEXO IV 

 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

FORMULÁRIO 3 - PROJETO DE PESQUISA 
 

Formulário de projeto de pesquisa. 
Este formulário será utilizado para apresentação de projeto de pesquisa docente ao CEFET Bambuí 
/MG com o objetivo de formalizar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica na 
instituição. O projeto deverá ser escrito em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e margens 2 cm. Deverá conter os seguintes itens: Caracterização do Problema (Introdução), 
Justificativa, Objetivos e Metas, Procedimentos Metodológicos (ou Material e Métodos), Relevância 
do trabalho, Cronograma, Aspectos Éticos da Pesquisa (se houver), Dados preliminares (se houver) 
e Referências. 
 
Título do projeto: 
 

Responsável pelo projeto: 
 

Co-autores: 
 

Local onde vai ser desenvolvido: 
 

 
Áreas de conhecimento do CNPq Subárea do CNPq 
  
  
  
* consultar tabela do CNPq. 
 
Data 

____________________________, _______ de __________________ de 2008. 

 
Nome do Autor e Assinatura 
_________________________________      _________________________________ 
                     Nome                                                                    Assinatura 
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RESUMO DO PROJETO 
 
O resumo deverá conter em média 300 palavras, e deve situar o problema que será trabalhado, a 
hipótese de trabalho, os objetivos almejados, os resultados esperados e preliminares (se houver).  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Caracterização do Problema 
Explicar em linhas gerais qual é a motivação da realização do trabalho. 
 
 
1.2. Objeto da Pesquisa 
Explicitar claramente qual será o objeto do seu trabalho, i.e. o tema central enfocado no projeto. 

 
 
1.3. Pergunta do Projeto 
Diga qual é a pergunta principal que você pretende responder no projeto. 

 
 
1.4. Hipótese do Trabalho 
Diga qual é a hipótese que tentará provar com sua pesquisa. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
Faça uma síntese do conhecimento teórico, sustentado por referências bibliográficas atualizadas, 
sobre a motivação que o leva ao problema a ser estudado. 

 
 
3. OBJETIVO E METAS 
 
 
3.1. Objetivo Geral do Trabalho 
Descreva o objetivo geral do projeto e construa seus principais objetivos específicos, enumerando-os 
e definindo as metas que você pretende atingir (etapas que você espera cumprir para alcançar cada 
objetivo; a ultima meta de cada objetivo especifico deverá apontar para o tipo de publicação/produto 
que poderá surgir quando esse objetivo tiver sido concluído). Se possível, ordene cronologicamente 
esses objetivos e metas. 

 
 
3.2. Objetivos Específicos, Metas e Cronograma de Trabalho 
Pode aumentar ou reduzir o número de linhas nessa coluna, correspondendo ao numero de objetivos 
específicos e de metas em cada um (marque a linha, clique em tabela e escolha excluir ou inserir) 
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Objetivo/Meta Mês/ano 

Objetivo 1:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

Objetivo 2:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  
 
 
3. METODOLOGIA 
 
 

Descreva brevemente como o projeto será conduzido, o caminho previsto para se alcançar os 
objetivos, os métodos e técnicas a serem aplicadas – explicitando: porque e para que? Que 
instrumentos serão utilizados ou construídos para coletar os dados, como serão analisados; Usar no 
máximo mais uma página adicional. Procure deixar claro o que, como, com quem e onde, cada passo 
do projeto vai ser feito para que cada objetivo especifico seja atingido. 

 
 
4. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
 
4.1. Impactos Científicos e Tecnológicos 
Descrever em linhas gerais os impactos científicos e tecnológicos. 
 
4.2. Impactos Sociais 
Descrever em linhas gerais os impactos sociais. 
 
4.3. Impactos Econômicos 
Descrever em linhas gerais os impactos econômicos. 
 
4.4. Possíveis Aplicações 
Explicar em linhas gerais quais são as possíveis aplicações do trabalho. 
 
 
5. AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES OPERACIONAIS OU EXPER IMENTAIS 
Tecer comentários sobre possíveis problemas que possam prejudicar o bom andamento do projeto 
ou atraso para atendimento do cronograma proposto para sua execução. Mencionar as possíveis 
alternativas para superar esses problemas. 

 
 
6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS (SE HOUVER) 
De acordo com a resolução CNS no 196/96, todo projeto da PG-EBS que envolva investigação 
com/em seres humanos ou que envolva uso de animais de experimentação deverá 
OBRIGATORIAMENTE passar por análise do Comitê de Ética de Pesquisa. Se não estiver 
familiarizado com as questões de bioética, recomendamos visita aos seguintes sites: 
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Fiocruz: http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.htm 

Bioética da UFRGS: http://www.bioetica.ufrgs.br/ 
Conselho Nacional de Saúde:  

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html 

 
 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 
8. ORÇAMENTO 
 
 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO V 
 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 
DIRETORIA DE  PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 

 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 
F-4. PLANO DE TRABALHO – PIBIC, PIBITI E PIBIC JR 

OBS: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER REDIGIDO PELO ALUNO COM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR 
COORDENADOR DO PROJETO. 
DADOS DO ALUNO 
NOME DO ALUNO 
 
CURSO MATRÍCULA 

 
ENDEREÇO 
 
BAIRRO 
 

CIDADE ESTADO 

CEP TEL. E-MAIL 
 

 
PLANO DE TRABALHO 
 
TÍTULO DO PROJETO 
 
 
NOME DO(S) ORIENTADOR(ES) 
 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO (LABORATÓRIO, SALA, ETC.) 
 
 
PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO 

PROGRAMA:  (   ) PIBIC   (  )  PIBITI   (   ) PIBIC JR  
 

 
INTRODUÇÃO (REVISÃO BIBLIOG´RÁFICA E DESCRIÇÃO DO P ROBLEMA A SER ESTUDADO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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CRONOGRAMA 

 
RELACIONAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO E SPECIFICANDO A S DATAS DA REALIZAÇÃO DAS MESMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cronograma de trabalho. 
 
DATA INICIAL (MÊS/ANO) 
 

DATA FINAL (MÊS/ANO) 
 

DURAÇÃO DA BOLSA 
12 MESES 

 
Mês de trabalho Atividade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             

 
Compromisso do bolsista 
 
Declaro conhecer e concordar com as normas definidas pelo Comitê Institucional de Bolsas de 
PIBICT e homologadas pela Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí - MG, 
para implantação da bolsa de iniciação científica, assumindo me dedicar 20 (vinte) horas semanais 
para as atividades do PIBIC e PIBITI ou 12 (dez) horas semanais para as atividades do PIBIC JR, 
durante o período de vigência da bolsa. 
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
Compromisso do Orientador 
 
Declaro que o(a) candidato(a) atende às normas determinadas pelo CEFET Bambuí e que as 
informações apresentadas por mim são verdadeiras.  
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 
EDITAL Nº 59, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍ FICA 

(PIBIC) E PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INIC IAÇÃO CIENTÍFICA 
(PIVIC) 2008 

 
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ-MG  (CEFET-Bambuí), por meio da Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo as 
normas referentes ao processo seletivo de 2008, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
Científica (PIBIC) e do Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC). 
 
1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1. O PIBIC é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à 
pesquisa de estudantes de bacharelado e de licenciatura. 
 

1.2. O PIVIC é um programa voluntário que visa, fundamentalmente, complementar a formação 
acadêmica dos alunos, fazendo com que estes interajam com os processos metodológicos e 
científicos da pesquisa. 
 

1.3. A bolsa de Iniciação Científica (IC) será instrumento de estímulo ao treinamento dos estudantes 
de graduação, do CEFET Bambuí, sendo destinada à atividade de pesquisa científica. 
 

1.4. Compete ao Comitê Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica (PIBICT) a orientação, realização, apuração e divulgação e à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí poderes de fiscalização do processo seletivo. 
 

1.5. Os professores pesquisadores interessados deverão apresentar projeto de pesquisa e plano de 
trabalho a ser desenvolvido pelo aluno candidato à bolsa de IC correspondente a sua linha e projeto 
de pesquisa apresentado. 
 

1.6. Excepcionalmente, as bolsas nessa segunda edição do programa terão duração de 12 (doze) 
meses para as bolsas Institucionais e da FAPEMIG e valores iguais a R$ 300,00 (trezentos reais) 
mensais. O período de vigência da bolsa será de março de 2009 a fevereiro de 2010. 
 

1.7. De acordo com a exigência do projeto, poderá haver renovação da bolsa de IC caso o Comitê 
Institucional de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica (PIBICT) julgue pertinente e haja disponibilidade de bolsas na próxima edição do 
programa. O projeto deverá ser inscrito novamente e avaliado na próxima edição do processo 
seletivo de bolsas. 
 
2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
2.1. São objetivos do programa: 
 

2.1.1. Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para 
alunos de graduação. 
 

2.1.2. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 
 

2.1.3. Qualificar alunos de graduação para sua inserção em programas de pós-graduação, bem como 
aprimorar o processo de formação de profissionais para o mercado de trabalho. 
 

2.1.4. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades 
científicas. 
CONTINUAÇÃO DO  EDITAL Nº 59, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008 
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2.1.5. Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser realizada pelo orientador de 2ª à 6ª feira, das 07 às 11 h e das 13 às 17 h, 
na Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Bambuí – MG, situado ao lado do refeitório com o secretário Ronan. 
 
3.2. O período da inscrição será de 30 de outubro de 2008 a 06 de fevereiro de 2009. 
 
3.3. No ato da inscrição o orientador deverá entregar os seguintes documentos: 
 

a) Formulário de cadastro do orientador e do aluno (Formulários 1 e 2); 
 

b) Projeto de Pesquisa do orientador devidamente cadastrado no banco de projetos da Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão; 
 

c) Entrega de 1 (uma) cópia do Formulário 3 – Projeto de Pesquisa, com os nomes dos integrantes e 
3 (três) cópias do mesmo projeto sem os nomes dos integrantes a qual possa ser identificados. 
 

d) Plano de Trabalho (máximo oito páginas) a ser desenvolvido pelo bolsista, contendo: Título, 
Introdução, Objetivos, Justificativa, Material e Métodos, Atividades a serem desenvolvidas e 
Cronograma de Trabalho. O plano apresentado deverá ser adequado ao período de 12 (doze) meses 
(Formulário 4) e entregue o plano de trabalho em 3 (três) cópias do mesmo plano de trabalho sem a 
identificação do aluno e do orientador.  
 

e) Comprovante de matrícula e cópia atualizada do boletim de rendimento do estudante fornecida 
pela Secretaria de Ensino Superior do CEFET Bambuí para os alunos que estão cursando no mínimo 
o 2o semestre do curso e para os alunos matriculados no 1o semestre do curso deve-se observar as 
instruções contidas no item 6.3; 
 

f) Declaração, assinada pelo estudante e pelo professor orientador, afirmando que o aluno não 
concluirá seu curso de graduação antes do término da bolsa; 
 

g) Curriculum vitae, da Plataforma Lattes do CNPq, devidamente comprovado do estudante 
candidato à bolsa e do professor (sem comprovação). 
 

h) Apresentação do extrato atualizado das atividades docentes realizadas pelo orientador junto ao 
Sistema para Cadastramento das Atividades Docentes (SICAD) disponível na página 
http://inf.cefetbambui.edu.br/portal_sicad/ . 
 

4. DO NÚMERO DE BOLSAS 
 
4.1. Serão oferecidas pela Instituição um total de 11 (onze) bolsas de IC, sendo 05 (cinco) bolsas 
institucionais do CEFET Bambuí e 06 (seis) bolsas de iniciação ofertadas pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 
 
4.2. Fica resguardado à instituição, o direito de remanejamento da oferta de bolsas IC, em função da 
demanda de projetos inscritos, entre as demais modalidades do programa institucional.    
 
4.3. A liberação das bolsas será feita obedecendo rigorosamente à classificação final, até se 
completar o número total de bolsas. 
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4.4. Candidatos ao PIBIC que tiverem suas propostas classificadas como “RECOMENDADO”,  
mas a quota total de bolsas tenha sido insuficiente para atendê-los, estarão aptos a participar do 
Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), desde que apresentem o termo de  
compromisso preenchido e assinado e também conte com a anuência (mediante declaração) do 
orientador. 
 
5. DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR 
 
5.1. Ser professor efetivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí - MG, em regime 
de 40 horas ou dedicação exclusiva, possuindo título de doutor ou de mestre, ou estando 
regularmente matriculado em um programa de Mestrado ou Doutorado reconhecido pela CAPES. 
 
5.2. Não estar licenciado/afastado do CEFET Bambuí, por qualquer motivo. 
 
5.3. Caberá ao orientador indicar, para bolsista, um aluno com perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas observando princípios éticos e ausência de conflito de 
interesse. 
 
5.4. O número de bolsistas por orientador deverá ser de até dois alunos, incluindo as demais 
modalidades de bolsa; exceto a do PIBIC-Jr, que poderá contemplar um terceiro bolsista. 
 
5.5. Cada candidato a orientador poderá inscrever apenas dois alunos por modalidade de bolsa ou 
por projeto. A inscrição de dois alunos não implica que o orientador venha a ter duas quotas. 
 
5.6. Apresentar projeto de pesquisa com viabilidade técnica e financeira, acompanhado do plano de 
trabalho do bolsista. Será de total responsabilidade do coordenador do projeto a aquisição de 
materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, etc. para a execução da pesquisa, seja a 
pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com empresa privada; 
 
5.7. Comprometer-se a orientar o aluno em todas as fases de trabalho científico. 
 
5.8. O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista ao Comitê 
Institucional, podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais 
adotados pela Instituição e também que seja mantido o plano de trabalho proposto originalmente. O 
período de vigência da bolsa concedida ao substituto não poderá ser inferior a quatro meses. 
 
5.9. Caberá ao orientador incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados 
em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista. 
 
5.10. No caso de empecilho para orientar o aluno de IC, o orientador deverá informar à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão para tomar as providências cabíveis. 
 
5.11. É vedado ao orientador repassar a outro pesquisador a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 
casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão. 
 
5.12. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
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6. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ESTUDANTE 
 
6.1. Ser indicado formalmente pelo orientador beneficiado por quota dessa modalidade de bolsa. 
 
6.2. Ser indicado por um único orientador, devendo escolher previamente o projeto de pesquisa. 
 
6.3. Estar regularmente matriculado no segundo ano do curso, com exceção dos cursos de 
Agronomia, onde os alunos poderão estar matriculados no 2o semestre e dos cursos de licenciatura 
em Física e Matemática onde os candidatos poderão estar matriculados no 1º semestre do curso. 
Ambas as exceções concorrerão somente às bolsas institucionais ofertadas pelo CEFET Bambuí, 
estando vetada a utilização de bolsas ofertadas pela FAPEMIG onde a exigência mínima é que o 
aluno tenha cumprido pelo menos 2 semestres letivos. Apresentar Coeficiente de Rendimento 
Escolar (CRE) acumulado igual ou superior a 7,0 (sete), exceto os alunos matriculados no 1º 
semestre que deverão apresentar relatório confeccionado e assinado pelos professores de todas as 
disciplinas do 1º semestre do curso e que deverá constar: a) Nome do curso; b)nome da disciplina, c) 
carga horária total da disciplina, d) carga horária cumprida (colocar até que data), e) Pontos 
distribuídos, f) Nota do aluno. 
 
6.4. Não ter vínculo empregatício e dedicar-se 20 horas semanais às atividades de pesquisa, 
respeitando o horário de trabalho firmado com o orientador. 
 
6.5. Participar da II Jornada Científica do CEFET Bambuí, apresentando os resultados obtidos sob a 
forma de resumo, painel e, se selecionado, na forma oral. 
 
6.6. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Bambuí. 
 
6.7. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com bolsas 
de outros Programas ou bolsas de outras instituições. 
 
6.8. Devolver ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 
não sejam cumpridos. 
 
7. DO PROJETO DE PESQUISA 
 
7.1. O projeto de pesquisa deverá ser do professor e estar cadastrado na Diretoria de Pesquisa, 
Produção e Extensão do CEFET Bambuí, não devendo ser de autoria do aluno, que poderá apenas 
auxiliá-lo. 
 
7.2. Cada Projeto de Pesquisa terá direito a, no máximo, duas bolsas de pesquisa. O Projeto de 
Pesquisa poderá solicitar uma terceira bolsa, desde que este esteja na modalidade BIC-Jr. 
 
7.3. Ter mérito técnico-científico. 
 
7.4. Apresentar viabilidade técnica e econômica; Será de total responsabilidade do coordenador do 
projeto a aquisição ou empréstimo de materiais, equipamentos, preparo das instalações, reagentes, 
etc. para a execução da pesquisa, seja a pesquisa financiada por órgãos do governo ou parceria com 
empresa privada; 
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7.5. Do projeto de pesquisa deverá constar: Título, Introdução (caracterização do problema estudado 
e sua importância), Objetivos (Geral e Específicos), Justificativa (síntese do conhecimento teórico, 
sustentado por referências bibliográficas atualizadas, sobre a motivação que o leva ao problema a ser 
estudado), Metodologia, Relevância do trabalho, Avaliação das dificuldades operacionais ou 
experimentais, Considerações sobre os aspectos éticos (se houver), Cronograma de Execução, 
Orçamento e Referências Bibliográficas. O Projeto de Pesquisa deverá ter no máximo 20 páginas, 
margens 2,5 cm, fonte Arial 12 e espaço 1,5, justificado. 
 
7.6. O Projeto de pesquisa, para a sua execução, não poderá ficar na dependência de recursos 
financeiros da Instituição envolvida (CEFET Bambuí). 
 
7.7. O programa prevê o financiamento de bolsas de IC apenas a projetos que apresentem 
viabilidade em termos de infra-estrutura e pessoal qualificado para o seu desenvolvimento. 
 
7.8. O plano de trabalho de cada aluno deverá ser escrito pelo próprio aluno com a orientação do 
professor coordenador do projeto (Formulário 4). Este plano de trabalho deverá ser detalhado e 
diferenciado, com respectivo cronograma de atividades, principalmente em projetos de pesquisas 
que necessitem mais de um orientando. 
 
8. DO PROCESSO SELETIVO 
 
8.1 O processo seletivo será coordenado pelo Comitê Institucional de Avaliação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT), e deverá ser acompanhado 
pelo Comitê Externo de Avaliação do PIBICT. 
 
8.2 O processo seletivo para provimento das bolsas elencadas no item anterior utilizará os seguintes 
instrumentos de avaliação: 
 
a. Análise da documentação e homologação das inscrições – ELIMINATÓRIO  
i. Toda documentação será analisada para verificar o atendimento dos termos do item 3.3 deste 
Edital. A falta de um dos documentos solicitados implicará na não homologação das inscrições e, 
conseqüentemente, na não participação do restante do processo seletivo. 
 
b. Projeto de pesquisa (Total 70 pontos) – ELIMINATÓRIO  
i. Qualidade do projeto (mérito) (15 pontos) 
ii. Objetivos específicos do projeto (3 pontos) 
iii. Justificativa (10 pontos) 
iv. Metodologia para alcançar os objetivos (3 pontos) 
v. Cronograma compatível com a execução do projeto (3 pontos) 
vi. Referências bibliográficas (nível de atualização) (3 pontos) 
vii. Clareza da proposta (10 pontos) 
viii. Coerência e relevância científica (5 pontos) 
ix. Adequação da metodologia (3 pontos) 
x. Viabilidade técnica e econômica de execução (15 pontos) 
 
OBS.: O Projeto será considerado aprovado caso obtenha pelo menos 60% da nota máxima, ou seja, 
deverá obter pelo menos 42 dos 70 pontos possíveis. 
 
c. Aluno (Total 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO 
i. Plano de trabalho (5 pontos) 
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• Integração com os objetivos do projeto (2 Pontos) 
• Relevância das atividades na formação do bolsista (3 pontos) 

ii. Curriculum Vitae (15 pontos) 
•  Estágios (0,5 para cada 80 h – máximo 2 pontos) 
• Organização de eventos (0,25/evento – máximo 1 ponto) 
• Estágio de pesquisa voluntário (0,50 para cada 80 h – máximo 1 ponto) 
• Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalhos (0,25/participação – 

máximo 1 ponto) 
 

• Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos (1/participação – máximo 
2 pontos) 

• Participação em atividades de extensão (0,5/atividade – máximo 2 pontos) 
• Publicação de artigo científico (1/publicação – máximo 2 pontos) 
• Publicação de resumo (0,5/publicação – máximo 2 pontos) 
• Monitoria (1/semestre letivo – máximo 2 pontos) 

iii. Boletim de Rendimento (10 pontos) 
• Nº de pontos = (0,1 X CRE) 

 
d) Professor (Pontuação máxima de 30 pontos) – CLASSIFICATÓRIO  
i) Curriculum Vitae (pontuação máxima de 30 pontos) 

• Título de doutor – 4 pontos 
• Tese de doutorado (por orientação) - 0,50 pontos (máximo 1 ponto) 
• Dissertação de mestrado (por orientação)- 0,40 (máximo 0,8 pontos) 
• monografia “lato sensu” – 0,10 ponto por monografia (máximo 0,50 ponto) 
• Monografia final do curso de graduação (máximo 05 orientações) - 0,05 cada (máximo 0,25 

ponto) 
• Iniciação científica ou monitoria institucional - 0,10 cada (máximo 0,5 ponto) 
• Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis meses (por ação) 0,40 cada (no 

máximo 1,6 ponto) 
• Participação em banca examinadora de concurso (por banca)- 0,30 ponto cada (no máximo 1,2 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de seleção (por banca) - 0,10 ponto cada (no máximo 1,0 

ponto) 
• Participação em banca examinadora de defesa de tese (por banca) - 0,20 ponto cada (no 

máximo 1,0) 
• Participação em banca examinadora de exame qualificação (por banca) - 0,15 ponto cada (no 

máximo 0,60 ponto) 
• Participação em banca examinadora de defesa de dissertação (por banca): 0,15 ponto – 

(máximo de 0,60 pontos) 
• Participação em banca examinadora de TCC ( no máximo 10 bancas): 0,02 ponto – máximo de 

0,2 pontos  
• Livro publicado na área com conselho editorial (autoria) 1,00 ponto por livro – máximo de 4 

pontos 
• Livro publicado em áreas afins com conselho editorial (autoria) 0,80 ponto cada – máximo de 

1,6 ponto 
• Livro na área ou áreas afins com conselho editorial (organização ou coordenação) 0,70 ponto 
• Editor de livro técnico ou Anais de eventos científicos 0,20 – máximo 1,0 ponto 
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• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico internacional indexado (últimos 5 anos), 

considerar a última qualificação: 
- Qualis A .................................................................. 1,00 
- Qualis B .................................................................. 0,70 
- Qualis C .................................................................. 0,40 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico nacional indexado (últimos 5 anos) 
considerar a última qualificação: 

- Qualis A................................................................... 0,70 
- Qualis B .................................................................. 0,50 
- Qualis C................................................................... 0,30 

• Ensaio, artigo ou resenha publicada em periódico não indexado: 0,20 ponto cada 
• Obra premiada na área 0,50 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, publicada nos anais do evento 

nos últimos 5 anos: 0,30 cada 
• Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou seminário, não publicada nos anais do 

evento: nos últimos 5 anos: 0,15 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,04 cada 
• Comunicação em congresso, simpósio ou seminário não publicada nos anais do evento (últimos 

oito anos) 0,02 
• Revisor científico em periódico: 
• - Internacional ............................................................. 0,40 
• - Nacional ................................................................... 0,30 
• Revisor científico em congresso: 
• - Internacional .............................................................0,30 
• - Nacional ....................................................................0,20 
• Bolsa de produtividade em pesquisa 1,00 
• Bolsa de extensão e investigação tecnológica 0,50 
• Criação de software ou similar (com registro) 0,80 
• Produção de material áudio-visual (com registro) 0,70 
• Criação em multimeios (com registro) 0,50 
• Patentes relativas a produtos, materiais ou processos 1,00 

 
8.3 As solicitações serão classificadas como “RECOMENDADO”  os projetos que foram aprovados 
e que não foram contemplados com bolsa. 
  
8.4 Em caso de empate terão prioridade, nesta ordem, a proposta: 
a. Professores classificados que não foram contemplados com a orientação de um bolsista PIBICT; 
b. Que obtiver maior nota de avaliação do projeto. 
 
8.5 O Projeto enviado pelo pesquisador, com documentação que comprove a aprovação em um 
Órgão de fomento externo ao CEFET Bambuí (sem bolsa), podendo este órgão ser público ou 
privado; será dispensado de avaliação (ao projeto, neste caso, será atribuída a nota máxima). 
 
8.6 O Comitê Institucional fará uma classificação baseada na avaliação do desempenho de cada 
proposta. A classificação final será definida juntamente com o Comitê Externo que seguirá os 
critérios estabelecidos neste edital. Eventualmente, o Comitê Institucional e Externo poderão propor  
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critérios adicionais para a seleção, desde que os mesmos não sejam conflitantes com os critérios do 
presente edital. 
 
 

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
 
9.1. O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno e respectivo(s) 
orientador(es) serão realizados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT por meio de: 
a. Atestado Mensal de Freqüência dos bolsistas em atividade no projeto, assinado pelo mesmo e 
respectivo orientador, conforme modelo disponibilizado no sítio da Internet 
http://www.cefetbambui.edu.br ; 
b. Relatório Técnico Parcial das atividades desenvolvidas e dos resultados parciais alcançados, 
depois de decorridos 6 (seis) meses da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador 
aprovando o seu conteúdo; 
c. Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados, até 15 (quinze) 
dias após o término da vigência da bolsa, incluindo assinatura do orientador aprovando o seu 
conteúdo; 
d. Participação do aluno e orientador no Seminário de Avaliação do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica durante a realização da Semana de Ciência e 
Tecnologia do CEFET Bambuí. 
 
10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA 
 
10.1. O resultado do PIBICT será publicado no sítio da internet institucional 
(www.cefetbambui.edu.br) até o dia 13 de fevereiro de 2009. 
 
10.2. Para efetivar seu cadastramento como bolsista, o estudante deverá apresentar à Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, os seguintes documentos: 
a. Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado; 
b. Cópia do CPF e RG do estudante; 
c. Termo de responsabilidade do aluno voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) 
d. Declaração do Orientador, concordando em orientar no caso do PIVIC. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Se necessário, o Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT poderá solicitar pareceres de 
consultores "ad-hoc". A análise será feita com base no plano de trabalho do bolsista, observando se 
ele terá acesso a métodos e processos científicos, não sendo aceitos aquele onde o bolsista realizará 
apenas levantamento de dados ou rotinas típicas de apoio técnico de laboratório. 
 
11.2. A suspensão da bolsa pode ser realizada pelo Comitê Institucional ou pela Diretoria de 
Pesquisa, Produção e Extensão, especialmente em caso de inadimplência de relatórios ou do não 
cumprimento de compromisso com o Programa. 
 
11.3. Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados documentos adicionais 
comprobatórios à solicitação. 
 
11.4. A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador 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. 
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11.5. Ao final do período da pesquisa, o aluno terá que elaborar um relatório de pesquisa, utilizando 
redação científica e incluindo, entre outros aspectos, introdução, material e métodos (ou 
metodologia), resultados e discussão, conclusões e referências bibliográficas. Também deverão ser 
incluídas, caso haja, participações nos congressos da área e publicações com o orientador. 
 
11.6. É vedada a indicação tanto do aluno voluntário quanto do aluno bolsista para exercer 
atividades indiretas, como apoio administrativo ou operacional. 
 
11.7. O calendário das etapas do processo seletivo está localizado no ANEXO desse Edital. 
 
11.8. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Institucional de Avaliação do PIBICT. 
 
11.9. O resultado final será apreciado pelo Diretor de Pesquisa, Produção e Extensão e homologado 
pela Direção-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Bambuí. 
 
                                                     Registre-se. Publique-se. 

 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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ANEXO I 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DO PIBIC 
ETAPAS DO PIBIC - PIVIT 2008 

 
ETAPAS DATA 

Início das inscrições 30/10/2008 
Término das inscrições 06/02/2009 
Resultado do processo seletivo do PIBICT 13/02/2009 
Indicação do aluno 16 a 18/02/2009 
Período de vigência da bolsa 01/03/2009 a 28/02/2010   
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ANEXO II 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 

F-1. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ORIENTADOR 
 
DADOS DO ORIENTADOR 

NOME COMPLETO 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO/CURSO MATRÍCULA SIAPE 

 

LOCAL DE PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO/SALA/LABORATÓRI O 
 
 

TELEFONE/RAMAL 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

 

DADOS DE FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

TÍTULO ACADÊMICO (MAIOR) 

 

ANO DE  FORMATURA 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OUTROS 

É DOADOR DE ÓRGÃOS? 

 SIM     NÃO 

SANGUE 

 O       A       B        AB 

FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a)
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ANEXO III 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 
 

F-2. FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ALUNO 
 

DADOS DO ALUNO 

CURSO MATRÍCULA 

 

NOME COMPLETO 

 

DATA DE NACIMENTO (DIA – MÊS – ANO) 

 

NATURALIDADE -UF 

 

NACIONALIDADE 

ENDEREÇO (AV, RUA, ESTRADA) 

 

NÚMERO COMPLEMENTO (EXEMPLO: APTO) 

 

BAIRRO 

CIDADE ESTADO CEP 

 

TELEFONE RESIDENCIAL CELULAR E-MAIL 

 

 
DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EXPEDIÇÃO 

TÍTULO DE ELEITOR 

 

SEÇÃO ELEITORAL ZONA ELEITORAL 

CPF 

 

SITUAÇÃO MILITAR CERTIDÃO MILITAR 

TRABALHA? 

  SIM              NÃO 

LOCAL DO TRABALHO TELEFONE 

BANCO 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA CONTA 

DADOS DOS PAIS 

NOME DO PAI 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDO?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

NOME DA MÃE 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 

ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

FALECIDA?            SIM              NÃO 
PROFISSÃO 

 

TELEFONE 

 

OUTROS 

RENDA FAMILIAR NÚMERO DE PESSOAS NA FAMÍLIA 

 

COR/RAÇA:   NEGRA   ( ) PARDA     AMARELA    INDÍGENA    BRANCA    NÃO INFORMADA  

SANGUE 

 O       A       B         AB 
FATOR RH 

 POSITIVO (+)                NEGATIVO (-) 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a)
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ANEXO IV 

 
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 

DIRETORIA DE PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 
 

FORMULÁRIO 3 - PROJETO DE PESQUISA 
 

Formulário de projeto de pesquisa. 
Este formulário será utilizado para apresentação de projeto de pesquisa docente ao CEFET Bambuí 
/MG com o objetivo de formalizar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica na 
instituição. O projeto deverá ser escrito em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e margens 2 cm. Deverá conter os seguintes itens: Caracterização do Problema (Introdução), 
Justificativa, Objetivos e Metas, Procedimentos Metodológicos (ou Material e Métodos), Relevância 
do trabalho, Cronograma, Aspectos Éticos da Pesquisa (se houver), Dados preliminares (se houver) 
e Referências. 
 
Título do projeto: 
 

Responsável pelo projeto: 
 

Co-autores: 
 

Local onde vai ser desenvolvido: 
 

 
Áreas de conhecimento do CNPq Subárea do CNPq 
  
  
  
* consultar tabela do CNPq. 
 
Data 

____________________________, _______ de __________________ de 2008. 

 
Nome do Autor e Assinatura 
_________________________________      _________________________________ 
                     Nome                                                                    Assinatura 
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RESUMO DO PROJETO 
 
 
O resumo deverá conter em média 300 palavras, e deve situar o problema que será trabalhado, a 
hipótese de trabalho, os objetivos almejados, os resultados esperados e preliminares (se houver).  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Caracterização do Problema 
Explicar em linhas gerais qual é a motivação da realização do trabalho. 
 
 
1.2. Objeto da Pesquisa 
Explicitar claramente qual será o objeto do seu trabalho, i.e. o tema central enfocado no projeto. 

 
 
1.3. Pergunta do Projeto 
Diga qual é a pergunta principal que você pretende responder no projeto. 

 
 
1.4. Hipótese do Trabalho 
Diga qual é a hipótese que tentará provar com sua pesquisa. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
Faça uma síntese do conhecimento teórico, sustentado por referências bibliográficas atualizadas, 
sobre a motivação que o leva ao problema a ser estudado. 

 
 
3. OBJETIVO E METAS 
 
 
3.1. Objetivo Geral do Trabalho 
Descreva o objetivo geral do projeto e construa seus principais objetivos específicos, enumerando-os 
e definindo as metas que você pretende atingir (etapas que você espera cumprir para alcançar cada 
objetivo; a ultima meta de cada objetivo especifico deverá apontar para o tipo de publicação/produto 
que poderá surgir quando esse objetivo tiver sido concluído). Se possível, ordene cronologicamente 
esses objetivos e metas. 

 
 
3.2. Objetivos Específicos, Metas e Cronograma de Trabalho 
Pode aumentar ou reduzir o número de linhas nessa coluna, correspondendo ao numero de objetivos 
específicos e de metas em cada um (marque a linha, clique em tabela e escolha excluir ou inserir) 

 



 BOLETIM DE SERVIÇO BS/CEFET-BI Nº 10/2008 
                                

 

100

 
Objetivo/Meta Mês/ano 

Objetivo 1:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

Objetivo 2:   

Meta a  

Meta b  

Meta c  

 
3. METODOLOGIA 
 
Descreva brevemente como o projeto será conduzido, o caminho previsto para se alcançar os 
objetivos, os métodos e técnicas a serem aplicadas – explicitando: porque e para que? Que 
instrumentos serão utilizados ou construídos para coletar os dados, como serão analisados; Usar no 
máximo mais uma página adicional. Procure deixar claro o que, como, com quem e onde, cada passo 
do projeto vai ser feito para que cada objetivo especifico seja atingido. 

 
4. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
 
4.1. Impactos Científicos e Tecnológicos 
Descrever em linhas gerais os impactos científicos e tecnológicos. 

 
4.2. Impactos Sociais 
Descrever em linhas gerais os impactos sociais. 

 
4.3. Impactos Econômicos 
Descrever em linhas gerais os impactos econômicos. 

 
4.4. Possíveis Aplicações 
Explicar em linhas gerais quais são as possíveis aplicações do trabalho. 

 
5. AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES OPERACIONAIS OU EXPER IMENTAIS 
Tecer comentários sobre possíveis problemas que possam prejudicar o bom andamento do projeto 
ou atraso para atendimento do cronograma proposto para sua execução. Mencionar as possíveis 
alternativas para superar esses problemas. 

 
6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS (SE HOUVER) 
De acordo com a resolução CNS no 196/96, todo projeto da PG-EBS que envolva investigação 
com/em seres humanos ou que envolva uso de animais de experimentação deverá 
OBRIGATORIAMENTE passar por análise do Comitê de Ética de Pesquisa. Se não estiver 
familiarizado com as questões de bioética, recomendamos visita aos seguintes sites: 

Fiocruz: http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.htm 
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Bioética da UFRGS: http://www.bioetica.ufrgs.br/ 
Conselho Nacional de Saúde:  

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html 

 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
8. ORÇAMENTO 
 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO V 
 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ - MG 
DIRETORIA DE  PESQUISA, PRODUÇÃO E EXTENSÃO 

 
EXTENSÃO:       (  ) BAMBUÍ  (   ) FORMIGA   (   ) PIUMHI  (   ) IGUATAMA   (   ) OLIVEIRA 

 
F-4. PLANO DE TRABALHO – PIBIC, PIBITI E PIBIC JR 

OBS: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER REDIGIDO PELO ALUNO COM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR 
COORDENADOR DO PROJETO. 
DADOS DO ALUNO 
NOME DO ALUNO 
 
CURSO MATRÍCULA 

 
ENDEREÇO 
 
BAIRRO 
 

CIDADE ESTADO 

CEP TEL. E-MAIL 
 

 
PLANO DE TRABALHO 
 
TÍTULO DO PROJETO 
 
 
NOME DO(S) ORIENTADOR(ES) 
 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO (LABORATÓRIO, SALA, ETC.) 
 
 
PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO 

PROGRAMA:  (   ) PIBIC   (  )  PIBITI   (   ) PIBIC JR  
 

 
INTRODUÇÃO (REVISÃO BIBLIOG´RÁFICA E DESCRIÇÃO DO P ROBLEMA A SER ESTUDADO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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CRONOGRAMA 

 
RELACIONAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO E SPECIFICANDO A S DATAS DA REALIZAÇÃO DAS MESMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cronograma de trabalho. 
 
DATA INICIAL (MÊS/ANO) 
 

DATA FINAL (MÊS/ANO) 
 

DURAÇÃO DA BOLSA 
12 MESES 

 
Mês de trabalho Atividade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             

 
Compromisso do bolsista 
 
Declaro conhecer e concordar com as normas definidas pelo Comitê Institucional de Bolsas de 
PIBICT e homologadas pela Diretoria de Pesquisa, Produção e Extensão do CEFET Bambuí - MG, 
para implantação da bolsa de iniciação científica, assumindo me dedicar 20 (vinte) horas semanais 
para as atividades do PIBIC e PIBITI ou 12 (dez) horas semanais para as atividades do PIBIC JR, 
durante o período de vigência da bolsa. 
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 
______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
Compromisso do Orientador 
 
Declaro que o(a) candidato(a) atende às normas determinadas pelo CEFET Bambuí e que as 
informações apresentadas por mim são verdadeiras.  
 

Data:      __________________________, __________de____________________________ de ________________ 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) 

 
 

 
 

P O R T A R I A S 
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PORTARIA Nº 209, DE 01 DE OUTUBRO DE 2008 
 

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , no uso de suas atribuições legais, com base no Edital de Remoção 
nº 34, de 08/05/2008, Edital de Homologação nº 41, de 02/07/2008, publicado no Boletim de Serviço 
nº 07/2008/CEFET-BAMBUI, considerando o que consta no processo nº 23000.122150/2008-34, e, 
ainda, a posse do Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Leonardo Teixeira Passos, 
neste CEFET-Bambuí, RESOLVE: 
 
  Art. 1º - Remover a pedido, sem ônus para o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Bambuí, FERNANDO PAIM LIMA, Professor de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, Mat. SIAPE 1550804, pertencente ao quadro efetivo de pessoal desta instituição, para 
a Unidade de Ensino Descentralizada-UNED de  Formiga (MG). 
 
  Art. 2º - O deslocamento do servidor removido por este ato, ocorrerá somente depois 
da apresentação dos documentos discriminados no Item 3 do Edital de Homologação. 
 
  Art. 3º - O servidor removido deverá deslocar-se para a nova sede, nos termos 
definidos nos Editais de Remoção e Homologação, configurando falta grave para fins disciplinares a 
permanência na unidade de origem, após o término do prazo definido para a remoção.   
 

  Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 

                                                           FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 

 
 

PORTARIA Nº 210, DE 01 DE OUTUBRO DE 2008 
 

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , no uso de suas atribuições legais, com base no Edital de Remoção 
nº 34, de 08/05/2008, Edital de Homologação nº 41, de 02/07/2008, publicado no Boletim de Serviço 
nº 07/2008/CEFET-BAMBUI, considerando o que consta no processo nº 23000.122150/2008-34, e, 
ainda, a posse do Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Áthila Rocha Trindade, neste 
CEFET-Bambuí, RESOLVE: 
 
  Art. 1º - Remover a pedido, sem ônus para o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Bambuí, MANOEL PEREIRA JUNIOR, Professor de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, Mat. SIAPE 1578859, pertencente ao quadro efetivo de pessoal desta instituição, para 
a Unidade de Ensino Descentralizada-UNED de  Formiga (MG). 
 
  Art. 2º - O deslocamento do servidor removido por este ato, ocorrerá somente depois 
da apresentação dos documentos discriminados no Item 3 do Edital de Homologação. 
 
  Art. 3º - O servidor removido deverá deslocar-se para a nova sede, nos termos 
definidos nos Editais de Remoção e Homologação, configurando falta grave para fins disciplinares a 
permanência na unidade de origem, após o término do prazo definido para a remoção.   

 

  Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 

                                                          FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                                                              Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 
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PORTARIA Nº 211, DE 01 DE OUTUBRO DE 2008 
 

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , no uso de suas atribuições legais, com base no Edital de Remoção 
nº 34, de 08/05/2008, Edital de Homologação nº 41, de 02/07/2008, publicado no Boletim de Serviço 
nº 07/2008/CEFET-BAMBUI, considerando o que consta no processo nº 23000.122150/2008-34, e, 
ainda, a posse da Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Danielle Costa, neste 
CEFET-Bambuí, RESOLVE: 
 
  Art. 1º - Remover a pedido, sem ônus para o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Bambuí, GABRIEL DA SILVA, Professor de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, Mat. SIAPE 1550674, pertencente ao quadro efetivo de pessoal desta instituição, para 
a Unidade de Ensino Descentralizada-UNED de  Formiga (MG). 
 
  Art. 2º - O deslocamento do servidor removido por este ato, ocorrerá somente depois 
da apresentação dos documentos discriminados no Item 3 do Edital de Homologação. 
 
  Art. 3º - O servidor removido deverá deslocar-se para a nova sede, nos termos 
definidos nos Editais de Remoção e Homologação, configurando falta grave para fins disciplinares a 
permanência na unidade de origem, após o término do prazo definido para a remoção.   
 

  Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 

 

PORTARIA Nº 212, DE 01 DE OUTUBRO DE 2008 
 

O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓ GICA 
DE BAMBUÍ , designado pela Portaria MEC nº 837/2007, de 24/08/2007, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE: 
 
  Art. 1° - Colocar em exercício na Coordenação Geral de Recursos Humanos deste 
CEFET-Bambuí, a servidora ELIANE SILVA RIBEIRO, Assistente em Administração, matrícula 
SIAPE 1606181, cumprindo jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas 
semanais. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

                               FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                             Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 

 
PORTARIA Nº 213, DE  01 DE OUTUBRO DE 2008 

 
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , nomeado pela Portaria MEC nº 837, de 24 de agosto de 2007, 

publicada no DOU de 27 subseqüente, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Art. 1º  Designar os servidores ARNALDO FRANCISCO – matrícula SIAPE 

1585712, MYRIAM ANGÉLICA DORNELAS – matrícula SIAPE 2496054, SILVANA LÚCIA  
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DOS SANTOS MEDEIROS – matrícula SIAPE 2496053, VIVIANE DE ARAÚJO 

RIBEIRO – matrícula SIAPE 2521243, ROGÉRIO AMARO GONÇALVES – matrícula SIAPE 

1550800 e CLEONIR ZULEICA COUTO CAMPOS – matrícula SIAPE 1099348, para 

constituírem, sob a presidência do primeiro, Comissão Responsável para Elaboração do 

Regulamento Geral de Estágios do CEFET-Bambuí. 

Art. 2º  Fixar a data de 20/11/2008 para que a comissão apresente a conclusão dos 

trabalhos. 

Art. 3º  Autorizar a comissão a convocar outros servidores, caso necessário, para 

auxiliarem nas atividades. 

 
                                                    Registre-se e publique-se 

 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 

 
 

PORTARIA Nº 214, DE  01 DE OUTUBRO DE 2008 

 
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , nomeado pela Portaria MEC nº 837, de 24 de agosto de 2007, 

publicada no DOU de 27 subseqüente, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Art. 1º  Designar os servidores FÁBIO PEREIRA DIAS – matrícula SIAPE 1550802, 

AUGUSTO ALOÍSIO BENEVENUTO JUNIOR – matrícula SIAPE 1553152, OITI JOSÉ DE 

PAULA – matrícula SIAPE 1550799 e ÁUREO RODRIGUES PEREIRA – matrícula SIAPE 

1161015, para constituírem, sob a presidência do primeiro, Comissão Permanente de 

Comercialização (CPC). 

Art. 2º  Autorizar a comissão a convocar outros servidores, caso necessário, para 

auxiliarem nas atividades. 

                                 Registre-se e publique-se. 

          FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
             Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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* As Portarias 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 e 223 de 14 de outubro de 
2008 foram publicadas no DOU de 03/11/2008, Seção 2, pág. 11. 
 

PORTARIAS DE 16 DE OUTUBRO DE 2008. 
 

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , nomeado pela Portaria MEC nº 837, de 24 de agosto de 2007, 
publicada no DOU de 27 subseqüente, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 
 Nº 224 - Dispensar o servidor ARNALDO FRANCISCO, Assistente em 

Administração, Mat. SIAPE 1099348, da função de Substituto do Coordenador de Estágios - Cód. 
FG-2, a partir desta data. 

 
 Nº 225 - Designar a servidora CLEONIR ZULEICA COUTO CAMPOS, Auxiliar de 

Biblioteca, Mat. SIAPE 1099348, para exercer a função de Substituta do Coordenador de Estágios - 
Cód. FG-2, nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

                 FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 

 
 
 

* As Portarias,  226 e 227 de 16 de outubro de 2008 foram publicadas no DOU de 
03/11/2008, Seção 2, pág. 11. 
 
 
 * As Portarias, 228 e 229 de 31 de outubro de 2008 foram publicadas no DOU de 
03/11/2008, Seção 2, pág.11. 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 32, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008 
 
 

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ , nomeado pela Portaria MEC nº 837, de 24 de agosto de 2007, 
publicada no DOU de 27 subseqüente, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento à NR-5 
da Portaria MTB nº 3.214/78, RESOLVE: 
 

Art. 1º  Convocar os servidores elencados abaixo, para participarem da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT 2008), que acontecerá entre os dias 27 e 
31 de outubro de 2008, no Salão Nobre do CEFET-Bambuí, no período matutino (de 9h às 11h) e 
vespertino (de 15h às 17h), conforme programação em anexo. 
 

QUARTA QUINTA TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

1 ADEMAR CAMARA     

2 ALDA MARIA TORRES CAMPOS      

3 ALMIRO GOULART DA SILVA     

4 ANDRÉIA MARTINS DE OLIVEIRA E LIMA      

5 ANTÔNIO CLARET ROCHA     

6 ANTÔNIO DE MATOS NETO     

7 ANTÔNIO VIEIRA FILHO     

8 APARECIDA CHAVES FERREIRA PEREIRA      

9 APARECIDA MARIA DE JESUS COELHO     

10 ARNALDO ANTÔNIO DE MELO      

11 ARNALDO FRANCISCO     

12 ASCENDINO DOS REIS MELO      

13 AVELINO DE SOUSA SOBRINHO     

14 BENJAMIN PEREIRA DE MELO     

15 CACILDO VITÓRIA     

16 CÁSSIO BOSCO BRUNO     

17 CHRISTIANE KELLEN DIAS     

18 CINIRO APARECIDO LEITE NAMETALA     

19 CLÁUDIO NORBERTO MARTINS     

20 CLEONIR ZULEICA COUTO CAMPOS      

21 DANIEL DIAMANTE MIRANDA     

22 DIEGO SOUSA CAMPOS COSTA      

23 EDILSON LOURENÇO     

24 EDUARDO JERÔNIMO TEIXEIRA DOS SANTOS            

25 ELIANE SILVA RIBEIRO     

26 ÉLCIO JOSÉ CHAVES     

27 ELZA SOARES DA SILVEIRA     

28 ERMIM ROSA DA SILVA     

29 ESTELA MARES TELES XAVIER BATISTA     

30 EURICO JOSÉ DA SILVA     

31 EVANDRO FRANCISCO CARVALHO      

32 FABRÍCIO DANIEL FREITAS      

33 FERNANDA GONÇALVES CARLOS     

34 FLAVIANE RIBEIRO DA COSTA     

35 FRANCISCO DA ROCHA ELIAS       

36 GERALDO DAS GRAÇAS CUNHA      

37 GERALDO HENRIQUE ALVES PEREIRA     

38 GERALDO MAJELA CHAVES      

39 HELAINNE VIANEY GOMES DE OLIVEIRA     

40 HELOISA CRISTINA PEREIRA     
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41 HUMBERTO MOREIRA RESENDE     

42 IRINEU JOSÉ GOMES NETO     

43 ITER MARIA DE MACEDO      

44 IVAMAR ANGELO DA SILVA      

45 JOÃO FLÁVIO PIRES CAMBUÍ      

46 JOÃO TEIXEIRA JÚNIOR       

47 JOSÉ CALIXTO DE MENEZES         

48 JOSÉ HELENO DE CARVALHO     

49 JOSÉ MARIA CAMILO       

50 JOSÉ MARIA DINIZ LEITE      

51 JOSÉ NIVALDO MOREIRA      

52 JOSUÉ FARIA      

53 JULIANA APARECIDA F.DE CARVALHO      

54 LEÍSE DE SOUZA FERNANDES      

55 LI CHAVES MIRANDA      

56 LÍLIAN FARIA       

57 LUCIANA GOMES GERMANO ANDRINO      

58 LUDMILA MARIA GONÇALVES GODOI     

59 LUÍS HENRIQUE TEIXEIRA       

60 LUÍZ EDUARDO PACHECO DOS SANTOS     

61 MÁRCIO DONIZETE DE OLIVEIRA       

62 MÁRCIO JOSÉ PONCIANO       

63 MARGARETH FRANCISCA SILVA RIBEIRO       

64 MARIA AMÉLIA GIANNECCHINI FERNANDES ROCHA SOUTO     

65 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA      

66 MARIA DAS GRAÇAS GOMES NOGUEIRA       

67 MARIA JEANETE MUNIZ ROCHA       

68 MARIÂNGELA DE FARIA MACEDO      

69 MAURÍCIO MIRANDA MORAIS       

70 MUSSOLINO PAULINELLI FILHO     

71 NELCI FARIA      

72 OBERDAN JUNIOR DE MORAIS     

73 ORLANDO DONIZETTI SILVA       

74 OSVALDO INOCÊNCIO DO VALE      

75 PATRÍCIA TELES E CAMILO       

76 PAULO VICENTE DE PAULA      

77 PEDRO DE SOUSA MORGADO     

78 RAMON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS     

79 RITA DE CÁSSIA SILVA COSTA      

80 RODRIGO ANTÔNIO DE OLIVEIRA     

81 RODRIGO VIEIRA DE MELO     

82 RONALDO DOS REIS BARBOSA      

83 RONALDO GARCIA       

84 RONAN JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS     

85 ROSILENE APARECIDA DA COSTA SILVA     

86 ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS PAULINELLI      

87 RUI MORLIN      

88 SANTIAGO SILVA PEREIRA     

89 SORAYA GOULART PASSOS DE OLIVEIRA      

90 VERA LUCIA DE FATIMA PEREIRA CARVALHO     

91 VERILDA ROSA       

92 VICENTE DE PAULO SILVA     

93 WANDERSON SANTIAGO DOS REIS     

94 YARA DE MATOS MENDES     

95 YURI GAGÁRIN SILVA MOURÃO     
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QUARTA QUINTA  PROFESSORES MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

1 ADEMIR DUZI MORAES     

2 ADRIANO GERALDO     

3 ALEXANDRE PIMENTA     

4 ALINE RODRIGUES ALVES     

5 AMELIA TEIXEIRA PAIXÃO     

6 ANA CARDOSO CLEMENTE FILHA     

7 ANA CRISTINA MAGALHAES COSTA     

8 ANDERSON ALVES SANTOS     

9 ANTONIO BORGES JUNIOR     

10 ANTONIO CARLOS DAL ACQUA DA SILVA     

11 ARNALDO RIBEIRO     

12 ATHILA ROCHA TRINDADE     

13 AUGUSTO ALOISIO BENEVENUTO JUNIOR     

14 AUREO RODRIGUES PEREIRA     

15 CARLOS BERNARDES ROSA JUNIOR     

16 CASSIA FELIX DIAS     

17 CASSIA MARIA SILVA NORONHA     

18 CHARLES MARTINS DINIZ     

19 CLAUDIA FIGUEIREDO GARRIDO CABANELLAS     

20 CLAUDIA HELENA DE MAGALHAES     

21 CLAUDIO MIGUEL ALVES DE FARIA     

22 DANIELLE COSTA     

23 DENIS FERNANDO FRAGA RIOS     

24 DIOGO SANTOS CAMPOS     

25 EDNA PEREIRA DA COSTA VIEIRA     

26 ERIK CAMPOS DOMINIK     

27 FABIO PEREIRA DIAS     

28 FLÁVIO BITTENCOURT     

29 GABY PATRICIA TERAN ORTIZ     

30 GILBERTO AUGUSTO SOARES     

31 HAROLDO SILVA VALLONE     

32 HENER COELHO     

33 HUMBERTO GARCIA DE CARVALHO     

34 IVAN CHAVES DE MAGALHAES     

35 IVAN VIEIRA     

36 JOEL GUIMARAES DE BRITO JUNIOR     

37 JOELMA CASTRO RODRIGUES     

38 JONAS GUIMARAES E SILVA     

39 JOSE ANTONIO SANTANA DE SALES     

40 JOSE APARECIDA BAHIA     

41 JULIO CESAR BENFENATTI FERREIRA     

42 JULIO CESAR DOS SANTOS     

43 KLICIA TELES     

44 LEONARDO TEIXEIRA PASSOS     

45 LETICIA MENDONÇA ALVARENGA     

46 LUCIANA ALVARENGA SANTOS     

47 LUIZ CARLOS MACHADO     

48 MARCIA HELENA DA SILVA FRAGA     

49 MARCO ANTONIO DO CARMO     

50 MARCOS GONÇALVES PEREIRA     
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51 MARCOS ROGERIO VIEIRA CARDOSO     

52 MARCUS VINICIUS DUARTE     

53 MARIA AUXILIADORA EFREN NATIVIDADE     

54 MURIELLE FERREIRA DE MORAES     

55 MYRIAM ANGELICA DORNELAS     

56 NEIMAR DE FREITAS DUARTE     

57 OITI JOSE DE PAULA     

58 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA     

59 PAULINO DA CUNHA LEITE     

60 PEDRO RENATO PEREIRA BARROS     

61 REGINALDO BARBOSA FERNANDES     

62 RENISON TELES VARGAS     

63 RODRIGO CAETANO COSTA     

64 RODRIGO HERMAN DA SILVA     

65 ROGERIO AMARO GONÇALVES     

66 ROMILDA APARECIDA BASTOS MONTEIRO ARAUJO     

67 SAMUEL PEREIRA DIAS     

68 SILVANA LUCIA DOS SANTOS MEDEIROS     

69 SONIA DE OLIVEIRA DUQUE PACIULLI     

70 VARLENE CLEA SALDANHA ALVES     

71 VIVIANE DE ARAUJO RIBEIRO     

72 WAGNER EDSON FARIAS DOS SANTOS     

73 WASHINGTON SANTOS DA SILVA     

74 WEMERTON LUIS EVANGELISTA     

 
QUARTA QUINTA PROFESSORES SUBSTITUTOS MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE 

1 ALICE GOULART DA SILVA     

2 ALINE FERNANDA DE ANDRADE     

3 ALISSON RIBEIRO     

4 ANDRÉ DE MATTOS FARO     

7 CÁSSIO ROBERTO SILVA NORONHA      

8 CLEWTON FREITAS JUNIOR     

9 EDSON DA SILVA COSTA     

10 EDSON PEREIRA LIMA      

11 ÉRIKA SOARES REIS     

12 ÉRIKS TOBIAS VARGAS      

13 FERNANDA MARA CUNHA FREITAS     

15 HILTON CÉSAR CASAGRANDE      

16 JAMES LEITE MORAIS      

17 JOSÉ OZANAM DE ANDRADE      

19 JÚLIO CÉSAR DE PAIVA      

21 KARINE CRISTINA BICALHO RIBEIRO     

22 LUCIENE CORREA LIMA     

23 MÁRCIO JOSÉ CHAVES         

24 MÁRCIO REZENDE SANTOS      

25 MARIA MARTHA DE RESENDE      

26 MARIO HENRIQUE NUNES PERES     

27 NAYARA PENONI       

28 RENATO FERREIRA DE SOUZA     

29 RICARDO CRUZ VARGAS      

30 RICARDO MONTEIRO CORREA      

31 ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS      

32 SILVANA DA SILVA       
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  Art. 2º  Cumpre aos Diretores Sistêmicos ou, na ausência destes, seus substitutos 
legais, organizar a rotina de trabalho, tendo em vista a conveniência do setor, para que todos os 
servidores que estejam lotados em suas respectivas diretorias possam participar das atividades 
previstas. 
                                                     Cientifique-os. Registre-se. Publique-se. 

 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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Dia 27 de outubro de 2008 
Horário: de 15h às 17h 

PALESTRA: 

ENTENDENDO A CIPA 
 

PPaalleessttrraannttee::  FFaabbiiaannee  LLoouurrddeess  ddee  CCaassttrroo  
Técnica em Segurança do Trabalho 
Prefeitura Municipal de Formiga 

 

Dia 28 de outubro de 2008 
Horário: de 9h às 11h e de 15h às 17h 

PALESTRA: 

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E  
UTILIZAÇÃO DE EXTINTORES 

 
PPaalleessttrraannttee::  33ºº  SSggttoo..  BBMM  LLeeaannddrroo  BBaattiissttaa  CCoorrrrêêaa  

10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais 

 

Dia 29 de outubro de 2008 
Horário: de 9h às 11h e de 15h às 17h 

PALESTRA: 

DST e AIDS 
 

PPaalleessttrraannttee::  PPrrooffªª..  AAlliinnee  RRooddrriigguueess  AAllvveess  
Professora do CEFET-Bambuí 

Especialista em Gestão em Atenção à Saúde 

 

Dia 30 de outubro de 2008 
Horário: de 9h às 11h e de 15h às 17h 

PALESTRA: 

ATOS E CONDIÇÕES SEGURAS ALIADAS 
AO USO DE EPI’s NAS REALIZAÇÕES DE 
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PEQUENAS TAREFAS 

 
PPaalleessttrraannttee::  PPrrooff..  AAddeemmiirr  DDuuzzii  MMoorraaeess  

Professor do CEFET-Bambuí 
Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho 

Especialista em Saneamento Ambiental 

 

Dia 31 de outubro de 2008 
Horário: de 9h às 11h 

PALESTRA: 

PREVIDÊNCIA SOCIAL: 
DIREITOS E DEVERES DO TRABALHADOR  
 

PPaalleessttrraannttee::  GGeennééssiioo  MMaaggaallhhããeess  ddooss  SSaannttooss  
Coordenador do Programa de Educação Previdenciária 

Instituto Nacional de Seguridade Social – Agência Lagoa da Prata 
 
 

� As palestras dos dias 29 e 30/10/2008, serão realizadas nos turnos da 
manhã e tarde com o mesmo conteúdo. Portanto, não é necessária a 
participação em ambos os horários. 

 

Programe-se, sua participação é muito importante! 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 33, DE 22 DE OUTUBRO DE 2008 
 

 
O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização da 8ª 
Reunião do Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do CONCEFET - 
FORTI, Resolve: 

 

Art. 1º - Interromper as férias do servidor WANDERSON SANTIAGO DOS REIS, 
Técnico de Tecnologia da Informação, Matrícula SIAPE nº 1440365, ocupante da função de Gerente 
de Tecnologia da Informação, em virtude de sua participação na Reunião citada acima, na cidade de 
Bento Gonçalves-RS, conforme protocolo nº 751, de 02/10/2008, no período de 28/10 a 01/11/2008. 

 
 
Art. 2º - Os dias de interrupção serão compensados antes da utilização do próximo 

período de férias regulamentares do referido servidor. 
 

 
                                     Registre-se e Publique-se. 

 

             FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
               Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 34, DE 27 DE OUTUBRO DE 2008 
 

 
O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE BAMBUÍ,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização da 
XXV Reunião do Fórum de Planejamento e Gestão da Rede Federal de EPT  - FORPLAN, Resolve: 

 

Art. 1º - Interromper as férias do servidor OITI JOSÉ DE PAULA, Professor de 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1550799, ocupante da cargo de Diretor 
de Administração e Planejamento, em virtude de sua participação na Reunião citada acima, na 
cidade de Curitiba-PR, conforme protocolo nº 795, de 27/10/2008, no período de 27 a 31/10/2008. 

 
 
Art. 2º - Os dias de interrupção serão compensados antes da utilização do próximo 

período de férias regulamentares do referido servidor. 
 

 
                                     Registre-se e Publique-se. 

 

              FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
               Diretor Geral  - Port. MEC 837/2007 
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AUXÍLIO NATALIDADE 

 
Servidor (a):                CLÉRIA DONIZETE DA SILVA LOURENÇO                

Processo:                    23000.122660/2008-10 

Cargo:                         Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Código/cargo:           702001 

Matrícula:   1565817 

Regime:                 RJU (LEI 8.112/90) 

Órgão de Lotação:    CEFET/BAMBUÍ – MG 

Setor:         Diretoria de Ensino 

Dependente:   Luiza Maia Bernardo 

Data de Nascimento:   05/10/2008. 

Certidão de Nascimento:      Folha 089v do Livro “017-A”, termo 11.751 – SERVIÇO REGISTRAL 

           PRIVATIVO DAS PESSOAS NATURAIS DE NEPOMUCENO/MG 

 –  Mônica Aparecida         Silvestrini Spuri Lima (Oficiala Substituta) 

Valor Calculado:   R$ 415,00 

Fundamento legal:                  Artigo 196 da Lei 8.112/90. 

 
Em: 16 de outubro de 2008 

Registre-se e Publique-se. 
 

       FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                                                          Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA - HOMOLOGAÇÃO 

 
Servidor:    GERALDO HENRIQUE ALVES PEREIRA 
Processo:                                23000.122071/2008-23 
Cargo:                                    Assistente em Administração 
Código/cargo:              701200 
Matrícula:   1585572 
Regime:                                 RJU. (Lei 8.112/90) 
Órgão de Lotação:                CEFET/BAMBUÍ 
Setor:                         Gabinete do Diretor Geral 

 Cargo Substituído:              Chefe de Gabinete – CD-04. 
Motivo:    Férias Regulamentares  
Período:                                 22/09/2008 a 06/10/2008 – 15 dias. 
Valor calculado:   R$ XXX 
Fundamento legal:             Art. 38 da Lei nº 8.112/90, Lei 9527 de 10/12/97,  

Of. Circular nº 01/SRH/MP de 28/01/2005. 
 

         Bambuí, 10 de outubro de 2008. 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

               FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA - HOMOLOGAÇÃO 

 
Servidor (a):                         MARGARETH FRANCISCA SILVA RIBEIRO                      
Processo:                                23000.086863/2007-46 
Cargo:                                     Administrador  
Código/cargo:              701001 
Matrícula:   1099009 
Regime:                                  RJU. (Lei 8.112/90) 
Órgão de Lotação:                  CEFET/BAMBUÍ 
Setor:                         Seção de Planejamento e Compras 
Cargo Substituído:                 Coordenadora Geral de Administração e Finanças – CD-04. 
Motivo:    Férias regulamentares e Licença Médica do Titular.        
Período:                                  01 a 07/09/2008 (7 dias) e 17 a 23/09/2008 (7 dias) 
Valor calculado:   R$ XXX 
Fundamento legal:             Art. 38 da Lei nº 8.112/90, Lei 9527 de 10/12/97,  

Of. Circular nº 01/SRH/MP de 28/01/2005. 
 

         Bambuí, 10 de outubro de 2008. 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

               FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                      Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007
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LICENÇA LUTO - HOMOLOGAÇÃO 

 

Servidor:                         YURI GAGÁRIN SILVA MOURÃO                     

Processo:                               23000.122661/2008-56 

Cargo:                                    Assistente em Administração 

Código/cargo:              701200 

Matrícula:   1650724 

Regime:                                 RJU. (Lei 8.112/90) 

Órgão de Lotação:                CEFET/BAMBUÍ 

Setor:                         Almoxarifado 

Falecido:                  SEBASTIÃO ROSTAING MOURÃO. 

Grau de Parentesco:   Pai.        

Data de Falecimento:  15/10/2008. 

Período de Licença:   15/10/2008 a 22/10/2008 – 08 dias 

Fundamento legal:             Lei 8112/1990, Art. 97, inciso III, item b. 
 

 

         Bambuí, 21 de outubro de 2008. 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

 FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                  Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR - HOMOLOGAÇÃO 
 
 
Servidor(a):                CLÉRIA DONIZETE DA SILVA LOURENÇO                             

Processo:                    23000.122659/2008-87 

Cargo:                         Prof. de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Código/cargo:           702011 

Matrícula:   1565817 

Regime:                 RJU (LEI 8.112/90) 

Órgão de Lotação:    CEFET/BAMBUÍ – MG 

Setor:         Diretoria de Ensino. 

Dependente:   Luiza Maia Bernardo 

Data de Nascimento:   05/10/2008. 

Grau de Parentesco:    Filha        

Certidão de Nascimento:   Folha 089v do Livro “017A”, termo 11751 – SERVIÇO REGISTRAL 

PRIVATIVO DAS PESSOAS NATURAIS DE NEPOMUCENO/MG  

– Monica Aparecida Silvestrini Spuri Lima (Oficiala Substituta). 

Início do Benefício:     Outubro / 2008 

Fundamento legal:                 Decreto nº 977 de 10/11/93 e suas alterações com base na Emenda  

                                               Constitucional nº 53, de 19/12/2006. 

 
                                                            Em: 16 de outubro de 2008 

 

                                                           Registre-se e Publique-se. 

FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
 

                  Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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LICENÇA MÉDICA – HOMOLOGAÇÃO 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 83, 202, 203 e 204 da Lei 8.112/90, alterados pela MP. 441, 
29/08/2008. 

 

SERVIDOR(A) CARGO/EMPREGO MATR. 
SIAPE 

PERÍODO Nº DE 
DIAS 

Amélia Teixeira Paixão Prof. de Ens. Técnico e  
Tecnológico 

53178 08/09 a 30/10/2008 53 

02 a 16/10/2008 15 Osvaldo Inocêncio do Vale Téc. em Agropecuária 1213638 
 17/10/2008 01 

Rosimeire Aparecida S. Paulinelli Ass. em Administração 1099296 09/10/2008 01 
Mussolino Paulinelli Filho Oper. de Máq. de Lavanderia 1099336 27/10 a 05/11/2008 10 
Gabriel da Silva Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
1550674 13 e 14/10/2008 02 

07 a 10/10/2008 04 Luciana Gomes Germano Andrino Ass. em Administração 1099070 
15 a 17/10/2008 03 

Klícia Teles Prof. do Ens. Bás. Téc. e 
Tecnológico 

2326449 03/10/2008 01 

Luciano Silva Paulinelli Procurador Jurídico 1098981 09/10/2008 01 
Arnaldo Antônio de Melo Vigilante 47833 24/10/2008 01 
Júlio César Benfenatti Ferreira Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
1364143 20 e 21/10/2008 02 

Luís Eduardo Pacheco dos Santos Jornalista 1585788 06 a 10/10/2008 05 
Irineu José Gomes Neto Aux. de Encanador 1099278 09 e 10/10/2008 02 
Adriano Geraldo Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
1516849 30 e 31/10/2008 02 

20 e 22/10/2008 02 Heloísa Cristina Ferreira Psicólogo 1585778 
28/10 a 06/11/2008 10 

Lílian Faria Oper. de Máq. de Lavanderia 1098746 07 a 11/10/2008 05 
Antônio Carlos Dal’ Acqua da Silva Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
1219330 09 e 10/10/2008 02 

Antônio de Matos Neto Motorista 47775 22/10/2008 01 
Eduardo Jerônimo T. dos Santos Marceneiro 1088784 23 e 24/10/2008 02 
Sônia de Oliveira Duque Paciulli  Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
1208045 06 a 12/10/2008 07 

Márcio José Ponciano Aux. em Agropecuária 1205065 16/10/2008 01 
Estela Mares Teles Xavier Batista  Almoxarife 1099084 03/10/2008 01 
Cláudia Figueiredo G. Cabanellas Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
2498016 10/10/2008 01 

Maria Amélia Giannecchini 
Fernandes Rocha Souto 

Pedagogo/Habilitação 1586191 29/09 e 30/10/2008 02 

Patrícia Teles e Camilo Telefonista 1099239 30/10/2008 01 
Naliana Dias Leandro Bibiotecário/Documentalista 272885 29/09 a 28/10/2008 30 
Ana Cristina Magalhães Costa Prof. do Ens. Bás. Téc. e 

Tecnológico 
2579180 28/10/2008 01 

      
Registre-se e Publique-se. 

 

             FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                                            Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 
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CONCESSÃO  DE  DIÁRIAS 

 
Nome ►Cargo/Função PCD Período Local Afastamento Adicional 

Loc. 
Quant. 
Diárias 

Desconto 
Aux. Alim. 

R$ 

Valor              
Unitário 

R$ 

Total 

Maurício Miranda Morais Motorista 285/08 06/10/08 Perdões – MG .......... 0,5 6,55 85,92 36,41 

Viviane de Araújo Ribeiro Prof. de Ens. Bás. 
Tec. e 

Tecnológico 

286/08 06 a 
09/10/08 

Belo Horizonte – 
MG 

.......... 3,5 26,20 123,70 406,75 

Joel Guimarães de Brito 
Júnior 

Coordenador Geral 
de Assistência 
Estudantil 

287/08 02/10/08 Oliveira – MG .......... 0,5 6,55 103,08 45,00 

Heloísa Cristina Pereira Pcicólogo 288/08 02/10/08 Oliveira- MG .......... 0,5 6,55 103,08 45,00 

Flávio Vasconcelos 
Godinho 

Diretor-Geral 289/08 08 a 
12/10/08 

Petrolina – PE 54,98 4,5 19,65 123,70 591,98 

Evandro Francisco 
Carvalho 

Auditoria Interna 290/08 12 a 
18/10/08 

Fortaleza – CE 54,98 6,5 19,65 148,45 1000,26 

Wanderson Santiago dos 
Reis 

Programador 291/08 28/10/08 a 
01/11/08 

Bento Gonçalves – 
RS 

54,98 4,5 26,20 85,92 415,42 

Áureo Rodrigues Pereira Vice -Diretor Geral 292/08 27/10/08 Formiga/Oliveira – 
MG 

.......... 0,5 6,55 123,70 55,30 

Marco Antônio do Carmo Prof. de Ens. Bás. 
Tec. e 

Tecnológico 

293/08 27/10/08 Formiga/Oliveira – 
MG 

.......... 0,5 6,55 103,08 45,00 

Neimar de Freitas Duarte Diretor de Pesquisa, 
Produção e 
Extenção 

294/08 27 a 
29/10/08 

Ouro Preto- MG 54,98 2,5 19,65 123,70 344,58 

Mariângela de Faria 
Macedo 

Coordenadora Geral 
de Assuntos 
Didáticos e 
Pedagógicos 

295/08 28 a 
31/10/08 

Natal – RN 54,98 3,5 26,20 140,20 519,48 

Yara de Matos Mendes Assistente em 
Administração 

296/08 28/10/08 Lavras-MG 54,98 0,5 6,55 85,92 91,39 

Oiti José de Paula Diretor do 
Departamento de 
Administração e 

Planejamento 

297/08 29/10/08 a 
01/11/08 

Curitiba – PR 54,98 3,5 19,65 140,20 526,03 

 
 
 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

             FLÁVIO VASCONCELOS GODINHO 
                  Diretor-Geral – Port. MEC 837/2007 


