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CLASSIFICAÇÃO EDITAL N. 001//2020 - Processo de Seleção de Bolsistas CAPES-DS - PPGEEDUC 

 

A Comissão de Bolsas do PPGEEDUC vem por meio deste divulgar a relação da classificação dos inscritos 

para a seleção de Bolsistas CAPES – DS para o provimento de três (03) bolsas em nível de mestrado. 

1º Thaís Silva de Oliveira  9,15 

2º Michele Ceccato Cunha 8,85 

3º Marianna Cassa de Souza Santos 8,85 

 
 
Observação: ocorreu empate entre as 2ª e 3ª colocadas nos seguintes critérios: Nota e Data de entrada no 
programa. Em função disso, a comissão julgadora constituiu um terceiro critério que foi o critério de idade. 
 
 
Para tanto, informamos que os seguintes documentos devem ser entregues até o dia 13/03/2020 (sexta-feira) 
até as 12h na Secretaria do PPGEEDUC: 
 

1) Formulário para Cadastramento de Bolsista  
                http://www.capes.gov.br/images/stories/download/relatorios/FormularioCadastro.pdf 
 

2)  Termo de Compromisso  
http://www.prppg.ufes.br/sites/prppg.ufes.br/files/field/anexo/novo_formatado_-
_termo_de_compromisso_0.pdf#overlay-context=bolsas-capes-ds 

 
3) Cópia simples dos documentos de identidade  

 
4) Cópia simples do CPF  

 
5) Comprovante de residência na Cidade 

OBS.: Conforme inciso X, do Art. 9º da Portaria n. 76/2010 CAPES, o bolsista deve fixar residência na 

cidade onde realiza o curso, portanto, em Alegre. 

 

6) Documento de comprovação da situação do vínculo empregatício, caso haja, 
OBS.: atentar para o item:  Requisitos para concessão de bolsas, Art. 9º. Inciso II que versa 
“[...] quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 
percepção de vencimentos [...] e a alínea “a” do inciso XI da Portaria N° 76, de 14/04/10 - 
Novo Regulamento - Demanda Social. 

  
Os candidatos que não entregarem a relação de documentos até o dia e horário estabelecido serão 
desclassificados e se chamará o próximo da relação de classificação. 
 
Desistência: os candidatos que não tiverem interesse em assumir a Bolsa CAPES-DS, deverão comunicar a 
Coordenação do Programa, através do e-mail coord.ppgeeduc@gmail.com, até o dia 12/03/2020, as 17h, a sua 
desistência. Após isso se chamará o próximo da relação de classificação. 
 
Contracorrente: é importante lembrar que a conta corrente do bolsista, informada no Formulário de 
Cadastramento, deve possuir as seguintes características: 

1. Somente serão aceitas Contas Correntes do Banco do Brasil (001) 
2. O titular da conta corrente deve ser o próprio bolsista; 
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3. O bolsista deve ser o único titular da contracorrente (ou seja, não é possível efetuar pagamentos em 
contracorrente conjunta); 
4. A contracorrente precisa estar ativa (caso o banco responsável pela conta-corrente informe que a conta 
está inativa ou encerrada, o pagamento retornará à CAPES); 
5. A contracorrente não pode ser do tipo “conta-poupança”; 
6. Não pode ser a “conta fácil”. 

 
Maiores esclarecimento favor consultar:  

 Portaria N° 76, de 14/04/10 - Novo Regulamento - Demanda Social  
 Portaria Conjunta CAPES/CNPq Nº 01 (15/07/2010) 

 
 

Alegre (ES), 11 de março de 2020. 
 

 

Comissão de Bolsas  
PPGEEDUC/CCENS/UFES 

http://www.prppg.ufes.br/sites/prppg.ufes.br/files/field/anexo/Portaria-76-14-abr-2010-Regulam-DS-Capes.pdf#overlay-context=bolsas-capes-ds
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