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4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1 O orçamento destinado ao presente Edital está condicionado à disponibilidade 

orçamentária do Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão do ano de 2021.

4.2 As bolsas serão pagas no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) ao mês para estudantes 

dos cursos superiores e de R$200,00 (duzentos reais) para estudantes dos cursos técnicos. 

Ambos cumprirão carga horária de 12 horas semanais.

          4.2.1 O número de bolsas em cada setor poderá ser:

1 bolsista de nível superior, ou

02 bolsistas de nível técnico, ou 

01 bolsa do nível superior e 01 bolsa do nível técnico.
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4.2 As bolsas serão pagas no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) ao mês para estudantes 

dos cursos superiores e de R$200,00 (duzentos reais) para estudantes dos cursos técnicos. 

Ambos cumprirão carga horária de 12 horas semanais.

           4.2.1 O número de bolsas em cada setor poderá ser:

1 bolsista de nível superior, ou

02 bolsistas de nível técnico, ou 

01 bolsa do nível superior e 01 bolsa do nível técnico.

4.2.2  O número de bolsas em cada UEP/A vidade poderá sofrer alteração de acordo com disponibilidade

financeira.
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9. CRONOGRAMA DO EDITAL

PROCEDIMENTOS PRAZOS

Publicação do Edital Dia 06 de outubro

Período de inscrições De 07 de outubro a 17 de outubro

Homologação das 

inscrições e resultado da 

etapa 01

A partir do dia 20 de outubro

Entrevistas De 21 a 25 outubro

Resultado da etapa 02 A partir de 26 de outubro

Recurso Até 2° dia útil após a publicação 

do resultado

Resultado final A partir de 28 de outubro 

Início das atividades e 

bolsa

01 de novembro de 2021

Final das atividades e 

bolsa

30 de junho de 2022

Prazo para entrega do 

Relatório Final

Até o dia 31 de julho de 2022
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