
 

 

CONSULTA PÚBLICA RELATIVA À CHAMADA FUNDECT N° 17/2019 – 

MESTRADO EM MATO GROSSO DO SUL 

 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ensino de Ciências 

(PPGENSCIENCIAS) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, instituída por meio 

da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO nº 1, de 30 de abril de 2020, abre CONSULTA 

PÚBLICA aos mestrandos do referido programa, turma 2019, para fins de seleção de um 

(1) bolsista que atenda aos critérios estabelecidos na CHAMADA FUNDECT N° 17/2019 

– MESTRADO EM MATO GROSSO DO SUL, que trata da Seleção Pública de Projetos 

para Concessão de Bolsas em Nível de Mestrado nos Programas de Pós-Graduação das 

Instituições de Ensino Superior do Estado de Mato Grosso do Sul, disponível no Diário 

Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, n.º 10.156, de 28 de abril de 2020, 

no qual o PPGENSCIENCIAS foi contemplado com 1 (uma) bolsa. 

O resultado final da CHAMADA FUNDECT N° 17/2019 – MESTRADO EM MATO 

GROSSO DO SUL foi divulgado em Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso 

do Sul, n.º 10.165, de 8 de maio de 2020.   

Neste mesmo Diário, foram convocados os coordenadores dos projetos aprovados na 

respectiva Chamada publicada a entregarem os documentos necessários à formalização 

do Termo de Outorga, impreterivelmente, do dia 11 a 16 de maio de 2020. 

Dessa forma, considerando a urgência para a indicação do bolsista, os interessados devem 

enviar e-mail para o Programa manifestando o interesse pela bolsa até às 17h do dia 

13.05.2020. O envio deve ser feito, exclusivamente, pelo endereço:  

mestradoec.ccet@ufms.br, indicando-se como assunto: BOLSA FUNDECT.  

O(a) candidato(a) deve expor no corpo da mensagem seu interesse pela referida bolsa e 

encaminhar como anexos, digitalizados, e na ordem listada abaixo, os seguintes 

documentos pessoais solicitados pela FUNDECT: 

a)RG; 

b) CPF;  

c) Comprovante de residência atualizado (máximo de três meses) podendo ser entregue 

somente: Conta de luz, água ou telefone ou declaração de Imposto de Renda (IRPF) onde 

conste o endereço residencial. Caso o documento não esteja em nome do bolsista, entregar 

documentos comprobatórios de vínculo com o titular do comprovante, ou apresentar 

formulário de declaração de residência MANUSCRITA que ateste seu endereço 

conforme modelo (Anexo 01); 
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d) Comprovante de quitação com serviço militar, caso o mestrando seja do sexo masculino 

e maior de idade; 

e) Cópia do Título de Eleitor do mestrando, com comprovante da última votação ou 

certidão de quitação eleitoral emitida pelo portal TRE; 

f) Cópia do cartão bancário ou do contrato, exclusivamente, do Banco do Brasil, sendo 

vedada a apresentação de conta poupança ou conjunta em nome do mestrando; 

Além dessa documentação o(a) candidato(a) deverá enviar preenchido e assinado o 

Termo de Compromisso com o PPEENSCIENCIAS (Anexo 02). 

A Comissão observa, conforme orientações da FUNDECT, que os demais documentos 

solicitados para o bolsista no item 8, da CHAMADA FUNDECT N° 17/2019 – 

MESTRADO EM MATO GROSSO DO SUL, deverão ser entregues para a Coordenação 

do Curso, pelo bolsista selecionado, no prazo de 15 dias, após a publicação do resultado 

da seleção.  

Caso ocorra manifestação de: 

- Apenas um(a) candidato(a) a Comissão de Bolsas verificará a documentação 

encaminhada pelo(a) candidato(a) e procederá sua indicação para a Coordenação do 

PPGENSCIENCIAS, para proceder o processo com a FUNDECT; 

- Mais de um(a) candidato(a), a Comissão de Bolsas verificará a documentação 

encaminhada pelos(as) candidatos(as) e encaminhará um e-mail, deferindo ou indeferindo 

a manifestação de interesse mediante avaliação da documentação encaminhada. 

Os(as) candidatos(as) com manifestação deferida receberão um e-mail da Comissão 

confirmando a entrevista para 14.05.2020, no período de 13h às 17h (link via Google 

meet, com horário definido). 

De posse de todo o material a Comissão procederá ao processo seletivo observando os 

seguintes critérios, estabelecidos por meio da RESOLUÇÃO n° 23, do Colegiado de 

Curso do PPGENSCIENCIAS, de 06 de Maio de 2020: 

1. Entrevista; 

2. Classificação no processo seletivo de ingresso no Programa - Curso de Mestrado/2019;  

3. Disponibilidade de 30 horas para exercer atividades diversas no Programa Curso de 

Mestrado, comprovada por meio de assinatura de Termo de compromisso; e  

4. Acesso ao Programa - Curso de Mestrado - por cotas; 

 

O resultado da seleção será publicado em 15.05.2020, na página do PPGENSCIENCIAS. 

  

 

Comissão de Bolsas – PPGENSCIENCIAS 

 

 



ANEXO 01 – ATESTADO DE ENDEREÇO  

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (QUANDO O COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA NÃO ESTIVER NO NOME DO(A) COORDENADOR(A) 

PROPONENTE OU BOLSISTA) (PARA FINS DE VALIDADE ESTA 

DECLARAÇÃO DEVE SER INTEGRALMENTE MANUSCRITA)  

Para fins de comprovação de residência e com base na Lei Estadual n° 4.082/2011 

eu, ______, portador (a) do RG N° ___ e CPF N° ______, residente e domiciliado 

à Rua ______, N° _____, Bairro ______, na cidade de ________/____, 

DECLARO que resido no endereço acima consignado, estando ciente que a 

falsidade desta declaração me sujeitará às penas da legislação pertinente. 

________________________ - ___, ____ de ________ de 2020.  

Nome: _____________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02 – TERMO DE COMPROMISSO  

 

 

Eu, ___________, RG Nº _____________, SSP/_______, CPF 

Nº______________, residente e domiciliado à Rua ______, N° _____, Bairro 

______, na cidade de ________/___, estou de acordo com as normas vigentes do 

processo seletivo para bolsa da FUNDECT, instituídas pela Comissão de Bolsas do 

Programa de Mestrado em Ensino de Ciências, da UFMS, comprometendo-me a 

cumprir 30 (trinta) horas semanais em atividades junto ao referido programa, bem 

como informo que não acumularei bolsa de estudo ou qualquer outro benefício de 

agência de fomento, se aprovado como bolsista de Mestrado FUNDECT.  

Declaro, ainda, que estou ciente das implicações legais caso as 

informações aqui prestadas não sejam verídicas. Para que sejam produzidos todos 

os efeitos legais, técnicos e administrativos deste compromisso, firmo o presente 

instrumento.  

 

____________________________________________ 

Assinatura 

 

Campo Grande, MS ____de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


