Universidade Estadual de Campinas - Unicamp - Instituto de Geociências - IG

Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUN@S ATUAIS DE MESTRADO
DO CURSO PPG EHCT PARA ATRIBUIÇÃO DE 2 (DUAS)
BOLSAS REMANESCENTES
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra
(PPG- EHCT) comunica a abertura, no dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, do Processo
Seletivo para atribuição de duas bolsas de mestrado CAPES remanescente entre tod@s @s
alun@s ativo@s do PEHCT, que não possuem bolsa e qualquer forma de renda pessoal.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. PRAZOS PARA INSCRIÇÃO: de 16 de agosto de 2021 até às 23h59m do dia 23 de
agosto de 2021
O processo de inscrição ocorre por meio eletrônico: spgig@unicamp.br

2. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO
(i) Enviar uma declaração de interesse e de não possuir atualmente qualquer forma de renda
pessoal. (modelo em anexo).
(ii) Texto com síntese das atividades desenvolvidas durante o mestrado. As atividades devem
ser comprovadas (ex. artigo enviado ou publicado ou site onde aparece, participação a
congresso online, curso ou disciplinas, etc.)
(iii) CV-Lattes atualizado (não precisa enviar copia)

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A Comissão de avaliação será constituída pelos membros docentes da Comissão de PósGraduação do EHCT.
A seleção das bolsas será efetuada em base à avaliação do (i) da atividade descrita durante o
mestrado no PEHCT e (ii) CV-Lattes.
Os resultados serão publicados no site do IG.

4. CALENDÁRIO
16/08/2021
23/08/2021

Abertura das inscrições
Encerramento das inscrições

24/08/2021
25/08/2021

Seleção
Divulgação da lista de aprovados

5. DO PRAZO PARA RECURSO
Ficam estipulados os dias 26 e 27 de agosto de 2021para encaminhamento de recursos,
com apresentação de argumentos pelo(s) interessado(s), para os seguintes e-mails:
spgig@unicamp.br e giorgio@unicamp.br, respectivamente da Secretaria de PósGraduação do Instituto de Geociências e Coordenador. Os recursos devem ser
endereçados à Comissão de Seleção e ao Coordenador do PEHCT que examinarão todos
os recursos até o dia 31 de agosto.

6. DAS DISPOSIÇÕES NÃO TRATADAS NESTE EDITAL
Toda a comunicação relativa ao Processo Seletivo será realizada por meio eletrônico
(internet) no site: https://portal.ige.unicamp.br/pos-graduacao (Processos Seletivos).
Atendimento por e-mail: spgig@unicamp.br
A lista de seleção ficará válida até o próximo edital de seleção de aluno para o ano 2022.

DECLARAÇÃO DE BOLSA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu, (nome completo) portador do RG número: ______________, órgão emissor

data

da emissão__________, CPF número:___________, PIS/PASEP nº __________
declaro que não possuo quaisquer vínculos empregatícios ativos ou outras atividades
profissionais remuneradas, bem como tenho pleno conhecimento das normas estabelecidas
na Portaria Capes nº. 227, de 2017 que altera a Portaria n.º 034 , de 30 de maio 2006 que
trata do Regulamento do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX).

Campinas,

Assinatura:

Nome do Orientador:
Assinatura:

de

de 20____.

