
 

 

 

                                    

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS CAPES   –  2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Solicitação de Bolsa na modalidade:     (   ) Integral       (  ) Taxa 

   
1- Dados do Aluno  
Nome: ___________________________________________________  Código:_____________ 
Prof. Orientador (a):_____________________________________________________________ 
Endereço Residencial: ___________________________________________________________ 
Rua: ____________________________________________________________  nº.: _________ 
Complemento: _______________________________ Bairro: ___________________________            
Cidade/UF: _____________________________________________  CEP: _________________          
Telefone Res.: (    ) __________________  Telefone Coml.: (    ) _________________________   
Tel. Celular: (     ) ____________________ e-mail: ____________________________________  
Data de Nascimento: ____/____/____  Estado Civil: ___________________________________ 
CPF: __________________________  RG: ______________________ Órgão Emissor: ______          
UF:  ______ Data da Emissão: ________________ Profissão: ___________________________  
Escolaridade (Nome do Curso (maior nível): _________________________________________ 
Ano de conclusão:  ____________ Instituição/Cidade:__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2- Dados Funcionais  
Possui vínculo empregatício?       (  ) Sim      (   ) Não  
Nome do Empregador: __________________________________________________________ 
Categoria Funcional: (     ) Docente   (   ) Não Docente  
Situação Salarial:   (   ) sem salário  (   ) com salário -  Rendimento bruto:  R$ _______________  
Carga horária total semanal trabalho: _______________________________________________  
Tempo Global de Serviço: ______ anos e _____ meses  
Usufrui atualmente de algum tipo de bolsa?  Especifique: _______________________________ 
Já pleiteou alguma outra bolsa para cursar o Pós-graduação? ____________ Local: __________   
_____________________________________________________________________________ 
OBS.1 - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar uma via do Currículo Lattes e uma via do seu 

projeto impressas. 

OBS.2 - Os candidatos contemplados com as bolsas deverão apresentar após a divulgação dos 

resultados, cópias autenticadas da carteira de trabalho. 

 
3-  Rendimentos   (total   de   quantias   recebidas por   cada   um   dos   membros   da   família, 
inclusive   pelo   aluno,   advindas   de:   salário;   auxílio   de   diversas   fontes,   inclusive 
filantrópicas; outros resultados financeiros)  
OBS.2 - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópias dos seus comprovantes de renda, dos 

membros da família e também dos gastos com moradia; 

OBS.3 - Os candidatos contemplados com as bolsas deverão apresentar após a divulgação dos resultados 

os comprovantes solicitados autenticados, no ato da assinatura do termo de recebimento do benefício. 

 
3.1 Marido/Esposa 

Profissão: ____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Renda mensal média da profissão: R$ ______________________________________________ 

3.2 Pai ou responsável 

Profissão: ____________________________________________________________________ 

Renda mensal média da profissão: R$ ______________________________________________ 

3.3 Mãe ou responsável 

Profissão: ____________________________________________________________________ 

Renda mensal média da profissão: R$ ______________________________________________ 

3.4 Outras fontes de renda:  

Valor mensal médio:  R$ ________________________________________________________ 
 
4 - Situação de moradia da família do candidato à bolsa 

(  )  Moradia própria  (  ) alugada (valor: R$ _______________ ) (  ) cedida            

(  ) financiada (valor: R$ ____________________ ) 

(  ) outros (especificar): _________________________________________________________ 
 
 
5 - Disponibilidade de horários para desenvolver atividades como bolsista 

 

Dia / Período Matutino Vespertino Noturno 

Segunda  das               às das               às das               às 

Terça das               às das               às das               às 

Quarta das               às das               às das               às 

Quinta das               às das               às das               às 

Sexta  das               às das               às das               às 

Sábado das               às 

 
OBS.4 - Os candidatos contemplados com as bolsas deverão apresentar após a divulgação dos 

resultados, declarações comprobatórias emitidas por seus empregadores dos horários de trabalho. 

 

 

___________________________________                    ___________________ 

    Assinatura                                                Data 


