
 
 
 

 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA PÓS-GRADUAÇÃO, 
PESQUISA E EXTENSÃO -  UA BROTAS 

DE 10 A 18 DE MAIO DE 2018 

 
CNPQ- Documentos necessários para a implementação do bolsista 
selecionado: 
 

1. 2 Fotos 3X4 do candidato à bolsa; 
2. Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;  
3. Cópia do CPF do candidato à bolsa;  
4. Cópia do Comprovante de Matrícula 2018 do candidato à bolsa, assinado pela 

instituição;  
5. Cópia do Histórico Escolar da graduação do candidato à bolsa, assinado pela 

instituição;  
6. Comprovante de submissão/aprovação do projeto ao CEP  
7. Declaração assinada pelo candidato (caneta esferográfica de escrita AZUL), 

informando:  
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa 

FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser beneficiado com outra 
bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela 
FAPESB, exceto as bolsas supracitadas.  

b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se 
compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência 
da bolsa concedida pela FAPESB; 

8. Cópia do extrato de conta bancária (Banco do Brasil), em nome do candidato, 
contendo os números de agência e conta (corrente ou poupança), incluindo os 
respectivos dígitos verificadores. OBS: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, 
deverá abri-la até o prazo final da apresentação dos documentos e mantê-la ativa com 
movimentação. Os dados bancários deverão constar no cadastro on-line do 
pesquisador, a fim de manter a garantia do pagamento da bolsa. 

 
FAPESB- Documentos necessários para a implementação do bolsista 
selecionado: 

 
1. Formulário on-line do Programa de Bolsas, concluído e impresso, em uma via, na 

modalidade de IC - Cotas, com as devidas assinaturas originais (caneta esferográfica 
de escrita AZUL) -  Link para cadastro e preenchimento do formulário: 
http://siga.fapesb.ba.gov.br/bolsa_fc/login.wsp?x.c_m=fe78323277e2e1d3; 

2. 2 Fotos 3X4 do candidato à bolsa; 
3. Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;  
4. Cópia do CPF do candidato à bolsa;  
5. Comprovante de submissão/aprovação do projeto ao CEP  
6. Cópia do currículo do candidato à bolsa (atualizado), com impressão resumida 

diretamente da Plataforma Lattes; 
7. Declaração assinada pelo candidato (caneta esferográfica de escrita AZUL), 

informando (solicitar modelo pelo email:  nictec@bahiana.edu.br):  

http://siga.fapesb.ba.gov.br/bolsa_fc/login.wsp?x.c_m=fe78323277e2e1d3


 
 
 

 
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa 

FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser beneficiado com outra 
bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela 
FAPESB, exceto as bolsas supracitadas.  

b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se 
compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência 
da bolsa concedida pela FAPESB;  

c) Dedicação de 20 horas semanais.  
 

8. Cópia do extrato de conta no Banco do Brasil, em nome do candidato, contendo os 

números de agência e conta, incluindo os dígitos verificadores. OBS: Quem não possuir 

conta no Banco do Brasil, deverá abri-la até o prazo final da apresentação dos 

documentos e mantê-la ativa com movimentação. Os dados bancários deverão constar 

no cadastro on-line do pesquisador, a fim de manter a garantia do pagamento da 

bolsa. 

             

BAHIANA- Documentos necessários para a implementação do bolsista 
selecionado: 

 
1. 2 Fotos 3X4 do candidato à bolsa; 
2. Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;  
3. Cópia do CPF do candidato à bolsa;  
4. Cópia do Comprovante de Matrícula 2018 do candidato à bolsa, assinado pela 

instituição;  
5. Cópia do Histórico Escolar da graduação do candidato à bolsa, assinado pela 

instituição;  
6. Comprovante de submissão/aprovação do projeto ao CEP  
7. Declaração assinada pelo candidato (caneta esferográfica de escrita AZUL), 

informando:  
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa 

FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser beneficiado com outra 
bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela 
FAPESB, exceto as bolsas supracitadas.  

b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se 
compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência 
da bolsa concedida pela FAPESB; 

8. Cópia do extrato de conta bancária no SANTANDER em nome do candidato, contendo 
os números de agência e conta (corrente ou poupança), incluindo os respectivos 
dígitos verificadores. OBS: Quem não possuir conta no Santander, deverá abri-la até o 
prazo final da apresentação dos documentos e mantê-la ativa com movimentação. 
 

 
Prof.ª. M.Sc.  Maria Thais Calasans 

Coordenadora do Núcleo de Iniciação científica e Tecnológica (NICTEC)  


