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PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR 

 

EDITAL N.º 05/2012 - FAPEPI/CNPq 

 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ – FAPEPI, em parceria 

com o CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO e TECNOLÓGICO – 

CNPq, torna público o lançamento do presente edital, o qual é regulado pelos preceitos de direito 

público e, em especial, pelas disposições da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e demais normas da 

FAPEPI e do CNPq. 

1 OBJETO 

Conceder 200 (duzentas) bolsas de iniciação científica júnior (PIBIC Jr), atreladas a 

projetos de pesquisa de professores/pesquisadores da rede pública de ensino e/ou pesquisa do 

Estado do Piauí. 

2 ITENS FINANCIÁVEIS 

2.1 Para o presente edital, a FAPEPI disponibilizará recursos financeiros da ordem de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), oriundos do CNPq, destinados ao pagamento 

de bolsas PIBIC Jr. 

2.2 Serão disponibilizadas 200 (duzentas) bolsas, no âmbito do Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr), no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, que 

beneficiarão alunos do Ensino Médio e Profissionalizante da Rede Pública do Piauí, 

conforme os termos do Convênio nº 000900/2007 e Acordo de Cooperação Técnica nº 

61.0032/2007-0, firmado entre FAPEPI/CNPq. 

2.3 O Recurso citado será repassado diretamente ao pesquisador/proponente para que o 

mesmo proceda com o devido pagamento aos seus respectivos bolsistas. 

  

3 CRITÉRIOS DE ELEGILIBILIDADE 

3.1 Podem submeter propostas professores e/ou pesquisadores, com título de mestre ou 

doutor, vinculados a instituições públicas, com ou sem fins lucrativos, de Ensino e/ou 

Pesquisa Científica ou Tecnológica do Estado do Piauí. 
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3.2 Cada proponente poderá submeter até duas propostas. 

3.3 Cada proposta deverá abrigar até 05 (cinco) alunos da rede púbica de ensino do Estado do 

Piauí, que atendam aos requisitos especificados no item 3.4 deste edital. 

3.4 Os bolsistas integrantes do Programa PIBIC Jr. deverão preencher os seguintes requisitos: 

a) ser aluno da 1ª ou 2 ª série do Ensino Médio ou até o penúltimo ano do Ensino 

Profissionalizante em instituições públicas do Estado do Piauí, de municípios onde 

existam Centros de Pesquisas ou Instituições de Ensino Superior públicas sem fins 

lucrativos; 

b) apresentar desempenho escolar com aproveitamento superior a 70%, relativo à série 

anterior cursada no Ensino Médio ou no Ensino Profissionalizante; 

c) ter idade inferior a 21 anos; 

d) ter disponibilidade de 12 horas semanais para participar das atividades de pesquisa; 

e) não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas; 

f) não possuir vínculo empregatício com entidade pública e/ou privada. 

 

4  CRONOGRAMA 

 Recepção das propostas na FAPEPI De 02/05 a 15/06/2012 

 Análise, julgamento e divulgação dos resultados na FAPEPI Até 19/07/2012 

 Interposição de recursos De 20 a 24/07/2012 

 Divulgação dos resultados finais Até 27/07/2012 

 

5 PROPOSTA  

5.1  O proponente deverá protocolar a proposta juntamente com a documentação complementar 

na sede da FAPEPI, no horário das 7:30 às 13:00 horas, no seguinte endereço: Av. Odilon 

Araújo, 372 – Bairro Piçarra, CEP: 64.018-200 - Teresina – Piauí, até o dia 15 de junho 

de 2012, data final de submissão das propostas, ou postar via SEDEX com AR. 

5.2   A proposta deverá conter os dados referentes à identificação pessoal e institucional do 

proponente, o projeto de pesquisa (FORMULÁRIO 01) e os planos de trabalho individual 

dos bolsistas (FORMULÁRIO 02). 
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6        DOCUMENTAÇÃO 

6.1     Do Proponente 

a) Cópias do RG, CPF, comprovante de residência, titulação e de vinculação do 

proponente com instituições públicas, ou sem fins lucrativos, de Ensino Superior e/ou 

Pesquisa Científica ou Tecnológica do Estado do Piauí. 

b) Termo de anuência da instituição onde o projeto será executado, disponibilizando a 

infra-estrutura para a execução da pesquisa. 

c) Cópia digital do projeto (gravada em CD), bem como dos planos de trabalho individual 

dos bolsistas, devem ser protocolados junto com a proposta. 

6.2      Do bolsista 

a) Cópia do histórico escolar atualizado da série anteriormente. 

b) Comprovante de que está regularmente matriculado em instituição pública de ensino 

médio regular ou profissionalizante. 

c) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF e comprovante de residência. 

 

7 ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 As propostas submetidas à concorrência serão enquadradas em conformidade com as 

condições e requisitos apresentados neste edital. 

7.2 O julgamento será realizado pela Comissão da FAPEPIcom auxílio de pareceres de 

consultores ad hoc desta Fundação, levando em consideração os seguintes critérios: 

a) o mérito técnico-científico do projeto, avaliado por consultores ad hoc; 

b) o Plano de Trabalho de pesquisa (coerência com os objetivos do projeto de pesquisa); 

c) o Plano de Trabalho individual de cada bolsista (coerência com o projeto de pesquisa); 

d) a análise do curriculum Lattes do proponente orientador;.  

e) a experiência acumulada e comprovada no campo específico do projeto e 

disponibilidade para a orientação científica e pedagógica do(s) bolsista(s); 

 

8 VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da bolsa será de 12(doze) meses improrrogável.  
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9 REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral ou conjunta da FAPEPI, 

por motivo de interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique em direitos à 

indenização ou a reclamação de qualquer natureza. 

 

10 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser 

obtidos junto à Gerência Técnico-Científica no telefone (86) 3216 6091. E, ainda, na página 

eletrônica da FAPEPI: www.fapepi.pi.gov.br. 

 

11  FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina (PI) para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas 

ao presente Edital. 

 

 

Teresina (PI), 27 de abril de 2012. 

 

 

Bárbara Olímpia Ramos de Melo 

Presidente da FAPEPI 

http://www.fapepi.pi.gov.br/

