
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 1, DE 25 DE MAIO DE 2021. 
 

 
O DIRETOR DO INERGE Moisés Vidal Ribeiro, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o Edital do Processo Seletivo de bolsista para o Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia para energia elétrica – INERGE, abertura de uma vaga 
na modalidade “Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação 
(BDCTI)” resolve: 

 
I- Retificar o item “2- DURAÇÃO DO PROJETO E PAGAMENTO DE BOLSAS”, 

passando a constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: A bolsa BDCTI terá duração de 12 (doze) meses (possibilidade de 

extensão até 24 meses). A remuneração mensal é de acordo com as 

especificações abaixo:  

BDCTI – II 

I – Valor da bolsa: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais); 

II – Requisitos específicos: a) Ser estudante de mestrado em área compatível com 

as atividades previstas no projeto; ou b) Possuir título de graduação, com no 

mínimo 2 (dois) anos de efetiva experiência no apoio em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico ou inovação, relacionadas com as atividades do 

projeto. 

 

Leia-se: A bolsa BDCTI terá duração de 12 (doze) meses (possibilidade de 

extensão até 24 meses). A remuneração mensal é de acordo com as 

especificações abaixo:  

BDCTI – IV 

I – Valor da bolsa: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais); 

II – Requisitos específicos:  

a) Possuir título de graduação. 

 
  

II- Retificar o item “5 - CRONOGRAMA/ subitem 5.3 – Prazo final de submissões” 
do edital supramencionado, passando a constar a seguinte redação: 

 
Onde se lê: “Prazo final de submissões: 25 de maio de 2021”. 

Leia-se: “Prazo final de submissões: 06 de junho de 2021”. 

 

III- Retificar o item “6 - PROCESSO DE SELEÇÃO” do edital supramencionado, 

passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: “Etapa 2: Entrevista (Eliminatória) 

             Data: 27/05/2021” 

 



Leia-se: “Etapa 2: Entrevista (Eliminatória) 

                Data: 08/06/2021” 

 

IV- Retificar a data de Divulgação dos resultados do edital supramencionado, 

passando a constar a seguinte redação: 

 

Onde se lê: Divulgação dos resultados: 28 de maio de 2021 (o candidato 

selecionado será comunicado por e - m a i l ) ; 

Leia-se: Divulgação dos resultados: 09 de junho de 2021 (o candidato selecionado 

será comunicado por e - m a i l ) ; 

 

 

 

As demais disposições constantes do Edital permanecem inalteradas. 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
DIRETOR DO INERGE 

 
 


