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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A BOLSAS DE ESTUDOS DO PPGEO-UESB 

 
 
1) DADOS PESSOAIS: 
Nome completo: _________________________________________________________ 
Endereço Residencial:_____________________________________________________ 
Telefone(s) para contato:__________________   E-mail(s): _____________________________________ 
Cédula de Identidade (RG): _________   Data de Expedição: __________ Órgão: __________ 
CPF:   ____________________________     Nacionalidade: ______________________ 
 
 
2) INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: (Todos os itens devem ser respondidos. Caso falte alguma informação 
o candidato será eliminado do processo) 
a) Desejo pleitear bolsa para o curso de: (   ) Mestrado em Geografia  
b) Formulário válido para o período (mês/ano): _____/_______ 
c) Data de ingresso no curso (mês/ano): _____/_______ 
d) Possui vínculo empregatício?  (   )Sim (  )Não 
e) Caso tenha respondido SIM no item (d):  
- Você é servidor público?  (   )Sim (  )Não 
- Indique: Número de Horas Semanais: ___________________________ 
- Tipo de vinculo ____________________________________________ 
- Função desempenhada _______________________________________ 
f) Você já foi bolsista do PPGEO, ou outro programa de Pós Graduação de mesmo nível? (   )Sim (  )Não 
g) Caso tenha respondido SIM no item (f):  
- Indique: Agência financiadora:_______________ Vigência da bolsa: de ________  a _________ 
- Em programa anterior, no qual recebeu bolsa, concluiu com a defesa de tese ou dissertação? (   )Sim (  )Não 
h) Você reside na cidade de Vitória da Conquista-BA?  (   )Sim (  )Não 
i) É, atualmente, bolsista de qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da CAPES, de outra 
agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada? (   )Sim (  )Não 
j) Caso tenha respondido SIM no item anterior indique: 
- Agência financiadora:_______________  
- Vigência da bolsa: de ________  a _________ 
- Modalidade da bolsa: _______________________________ 
 
Anexar a este formulário: 
- Currículo Lattes atualizado; 
- Cópia da Carteira de Trabalho (com as páginas de identificação, do último vínculo de trabalho, bem como a 
página seguinte, em branco) ou documento correspondente; 
- Histórico das disciplinas cursadas (No caso de alunos com mais de um semestre no PPGeo-Uesb)  
Após a divulgação dos resultados o contemplado com bolsa deverá, também, anexar outros documentos exigidos 
pela agência de fomento da bolsa concedida. 

 
Declaro para os devidos fins que as informações relativas aos dados neste FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
A BOLSAS DE ESTUDOS DO PPGEO-UESB são verdadeiras e autênticas. Estou ciente de que, em caso de 
alteração das informações fornecidas, é de minha responsabilidade comunicar por escrito a Secretaria do 
PPGEO/UESB, preenchendo um novo Formulário. 
Declaro conhecer o estabelecido na NORMATIVA PPGeo-Uesb 001/2016 
 
 __________________________________/__________/______/______________ 
 
               
Assinatura:____________________________________________ 


