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NOTAS

 

NOTA: RESULTADO PRELIMINAR EDITAL Nº. 02/2020/PRPGI/IFBA

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) divulga o RESULTADO PRELIMINAR da seleção ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM), Edital Nº.
02/2020/PRPGI/IFBA – SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2020/2021 – PIBIC-EM IFBA / CNPq. 

Pareceres devem ser visualizados na plataforma SUAP e o período para solicitação de recurso será entre os
dias 03 e 04/06/2020 (até às 23:59h). Os recursos deverão ser solicitados única e exclusivamente através
da Plataforma SUAP. Não serão atendidas solicitações encaminhadas fora da data mencionada acima,
bem como para outros meios que não sejam a Plataforma SUAP. 

Este resultado preliminar pode sofrer alteração em virtude da análise dos recursos. Os  classificados serão
contemplados de acordo com a disponibilidade de cotas (CNPq - a definir – e IFBA)*, lembrando que os
campi que adicionaram cotas específicas terão classificados os candidatos de suas unidades a partir da
pontuação geral obtida.

Os candidatos selecionados deverão aguardar comunicado da Coordenação de Iniciação Científica e
Tecnológica com as orientações relativas à entrega da documentação, bem como o respectivo prazo.

*As cotas IFBA serão distribuídas após definição das cotas pelo CNPq.

Salvador, 01 de junho de 2020

Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
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