
ORIENTAÇÕES 

XIV PRÊMIO CARLOS RIBEIRO DINIZ



CANDIDATOS (AS) AO XIV PRÊMIO DE INCENTIVO À
PESQUISA - CARLOS RIBEIRO DINIZ, 

ESTA CARTILHA FOI DESENVOLVIDA COM A INTENÇÃO DE
FACILITAR O ENTENDIMENTO QUANTO ÀS INSCRIÇÕES.

SOLICITAMOS QUE AS INSTRUÇÕES SEJAM LIDAS COM
ATENÇÃO. 

RESSALTAMOS QUE ESTA CARTILHA NÃO DISPENSA A
LEITURA MINUCIOSA DO EDITAL.

ATENCIOSAMENTE,

COMISSÃO ORGANIZADORA 



INSTRUÇÕES

1) O período das inscrições é de 16/01/2023 a 03/02/2023;

2) O preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição
é imprescindível. Dessa forma, o (a) candidato (a) deve ficar
atento (a) às informações solicitadas;

3) As informações contidas na ficha são de inteira
responsabilidade do (a) candidato (a);

4) Um Termo de Ciência redigido e assinado pelo (a)
orientador (a), deverá ser anexado à ficha de inscrição, em
formato pdf;

5) Uma cópia do resumo do trabalho deverá ser anexada à
ficha de inscrição, em formato pdf. Trabalhos cujos resumos
não forem enviados serão desclassificados;

6)  É permitida a submissão de um resumo por candidato (a);

7) Os critérios para elaboração do resumo estão contidos no
ANEXO II do Edital;



8) Caso a ficha de inscrição seja encaminhada sem o resumo
e sem o termo de ciência do (a) orientador (a), será
desconsiderada e a inscrição não será homologada;

9) Os pôsteres, confeccionados após a divulgação das
inscrições deferidas, deverão ser colocados nos locais de
apresentação de acordo com a programação prévia
disponibilizada pela Comissão Organizadora na Intranet e no
sítio eletrônico da Funed;

10) A fixação dos pôsteres é de inteira responsabilidade dos
(as) candidatos (as) e dos (as) orientadores (as) e deverá
obedecer às especificações contidas no anexo III do Edital;

11) O item 13 do edital contempla o Cronograma do Concurso.

12) O link para acesso à ficha de inscrição será disponibilizado
na intranet e no www.funed.mg.gov.br a partir do dia
16/01/2023.
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ELABORAÇÃO: COMISSÃO ORGANIZADORA
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Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail:
premiopesquisa@funed.mg.gov.br.


