FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Edital 022/2017/CCB - Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Nível Doutorado
1 - DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO
Nome completo:_________________________________________________________________________________
Sexo: ( ) Masculino

(

) Feminino

CPF:__________________________

Data de Nascimento: ______ /_______/________
RG Nº:_____________________ Órgão Expedidor____________________

Endereço Completo:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________Cidade____________________________UF______________

Check-list da apresentação
da documentação

2 - TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR:

sim

não

Cópia legível do RG e CPF
Declaração de matrícula expedida pela Coordenação do PPGSS;
Declaração de disponibilidade de horário, conforme modelo disponível no sítio da
Coordenadoria Central de Bolsas (www.ccb.ueg.br);
Declaração de dedicação.
3-DOCUMENTAÇÃO PARA CANDIDATOS INSCRITOS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIOECONÔMICA
Enquadra-se em condição de vulnerabilidade socioeconômica? (Os critérios de vulnerabilidade socioeconômica estão
estabelecidos no Item 6.1.3.1 do Edital 022/2017/CCB - Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Química.
( ) SIM

(

) NÃO

Ressalta-se que ainda que o acadêmico esteja estudando numa cidade que não a sua de origem e que os pais contribuam
para seu sustento, é obrigatório a apresentação da documentação de todos os membros da família.

DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR:

Check-list da apresentação da
documentação
sim

Apresentar cópia da Certidão de Casamento do(a) candidato(a); ou Declaração de
união estável assinada pelo casal, em que conste o tempo de união, disponível no
sítio da Coordenadoria Central de Bolsas (www.ccb.ueg.br), quando for o caso;
Apresentar cópia do RG ou certidão de nascimento e Apresentar certidão de óbito,
quando for o caso.

não

CPF(para maiores de dezesseis anos) de todos os membros que compõem o grupo
familiar
3.1 DA RENDA DO CANDIDATO E DA FAMÍLIA

Comprovantes de Rendimentos do grupo familiar com idade superior a 16 (dezesseis)
anos:

Check-list da
apresentação da
documentação
sim

não

Declaração de Imposto de Renda do último exercício. Caso não seja declarante, apresentar
Declaração de Isenção conforme modelo disponível no sítio da Coordenadoria Central de
Bolsas (www.ccb.ueg.br). (item 8.2.1 inciso letra “e “)
Comprovante de Rendimentos de cada membro, conforme a modalidade de percepção de
renda. (Item 8.2.1 incisos letras a; b; c; d; f; g; h; i; j; k)
Beneficiários de Programas Sociais: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada –
BPC, Renda Cidadão deverão apresentar comprovante que contenha nome e valor mensal
do benefício. (item 8.2.1 inciso letra “ l “)
a) Caso o candidato seja trabalhador pelo regime celetista (CLT), deverá apresentar cópia legível do contracheque
relativo aos últimos 02 (dois) meses ou cópia da Carteira de Trabalho (cópias legíveis das páginas em que constam foto,
identificação, último contrato de trabalho, anotação de atualização salarial ou anotação de baixa e página subsequente
em branco);
b) Profissionais empregados em empresas públicas ou privadas, apresentar cópia do contracheque;
c) Declaração de nunca ter exercido atividade remunerada, quando for o caso;
d) Caso o candidato receba pensão judicial/alimentícia, deverá apresentar Declaração de Rendimento de Pensão
Alimentícia, conforme modelo disponível no sítio da Coordenadoria Central de Bolsas (www.ccb.ueg.br);
e) Declaração de Imposto de Renda do último exercício. Caso não seja declarante, apresentar Declaração de Isenção
conforme modelo disponível no sítio da Coordenadoria Central de Bolsas (www.ccb.ueg.br).
f) Aposentado ou Pensionista - será necessário apresentar cópia legível do extrato de pagamento de benefício dos
últimos 02 (dois) meses, disponível no sítio da PREVIDÊNCIA (www.previdencia.gov.br), no link – “EXTRATO DE
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS”, ou apresentar cópias dos extratos bancários relativos aos dois últimos meses que
comprovem o rendimento, quando for o caso.
g) Atividade Informal - (vendedores ambulantes, consultores Natura, Avon, prestadores de serviço sem carteira
assinada, etc.) e outros trabalhadores autônomos - será necessário apresentar Declaração de Rendimentos, conforme
modelo disponível no sítio da Coordenadoria Central de Bolsas (www.ccb.ueg.br). Não será aceita declaração diferente
do modelo disponibilizado no sítio da Coordenadoria Central de Bolsas.
h) Empresário, Microempresário ou Microempreendedor Individual - será necessário apresentar DECORE (declaração
comprobatória de percepção de rendimentos – emitida por contador habilitado pelo CRC) com selo DHP (Declaração de
Habilitação Profissional) ou declaração de Imposto de Renda do último exercício e Cartão de Inscrição. Não terá
validade a declaração comprobatória de percepção de rendimentos que não tiver afixado ou impresso no corpo da
DECORE o selo DHP.
i) Proprietário Rural ou Sitiante - será necessário apresentar declaração de Imposto Territorial Rural ou declaração
Anual de Rendimentos.
j) Rendimento proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis - será necessário apresentar cópia do contrato de
locação devidamente assinado e acompanhado dos 02 (dois) últimos comprovantes de recebimentos do aluguel e, ser for
o caso, dos extratos dos 02 (dois) últimos meses.
k) Desempregado - será necessário apresentar declaração pessoal assinada com registro cartorário de que não possui

vínculo empregatício (declaração de não exercício de atividade remunerada), conforme modelo disponível no sítio da
Coordenadoria Central de Bolsas (www.ccb.ueg.br) e/ou cópia da Carteira de Trabalho em que constem a anotação de
baixa e a página subsequente em branco.
l) Beneficiários de Programas Sociais: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC, Renda Cidadão
deverão apresentar comprovante que contenha nome e valor mensal do benefício.
3.2 Comprovantes de Moradia
Check-list da
apresentação da
documentação

Comprovante de Moradia

Todos os candidatos deverão apresentar cópia da última fatura do consumo de água
ou energia da residência do candidato.

Nos casos de imóvel alugado, financiado ou cedido deverá apresentar também os
seguintes documentos, de acordo com a situação em que se enquadra.

sim

não

Check-list da
apresentação da
documentação
sim

não

Comprovante de pagamento de aluguel e cópia do contrato de locação do imóvel.
Para os casos de imóvel locado sem contrato regular, apresentar declaração do locador,
conforme modelo disponível no sítio da Coordenadoria Central de Bolsas
(www.ccb.ueg.br).
Comprovante de pagamento de prestação do financiamento de imóvel.
Para os casos de imóvel cedido, apresentar cópia do IPTU do ano de 2016 e Declaração
firmada pelo CEDENTE, conforme modelo disponível no sítio da Coordenadoria Central
de Bolsas (www.ccb.ueg.br).
4. INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO CANDIDATO
(Preencha apenas os candidatos inscritos em condição de vulnerabilidade socioeconômica)
Estado Civil: ( ) Solteiro(a)

( ) Casado(a)

( ) Viúvo(a) ( ) União Estável ( ) Separado(a)/Divorciado(a)

4.1. Qual sua situação atual de moradia?
a. ( ) sozinho(a), de aluguel
b. ( ) sozinho(a), em residência própria c. ( ) república, pensionato ou pensão
d. ( ) Casa de amigos
e. ( ) casa cedida por outros
f. ( ) casa de familiares
g. ( ) com a própria família em residência própria
h. ( ) com a própria família em residência alugada ou financiada
4.2. Origem dos Recursos Financeiros do (a) Candidato (a):
a. ( ) Trabalho com vínculo empregatício b. ( ) Trabalho sem vínculo empregatício

c. ( )Não Trabalho

4.3. É participante de algum programa social nas esferas federal, estadual ou municipal?
a. ( ) Não
b. ( ) Sim, qual?____________________________________________________________________
4.4. Qual é o principal meio de transporte que utiliza para chegar à Universidade?
a. ( ) Bicicleta, a pé
b. ( ) Condução própria (carro / moto)
c. ( ) Transporte Coletivo
d. ( ) Transporte Escolar Particular e. ( ) Outros:________________________________________________________
4. 5 Caso tenha prole, quantos(as) filhos(as) você tem?
a. ( ) 0
b. ( ) 1
c. ( ) 2
d. ( ) 3

e. ( ) 4

f. ( ) Acima de 4.

4.6 Preencha o quadro abaixo com os dados das pessoas que compõem o grupo familiar, o incluindo:
Nº Nome do Familiar

Idade Parentesco

Profissão/Ocupação

Renda Mensal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obs.: O candidato que não apresentar o formulário de inscrição preenchido e documentado no prazo estipulado
será desclassificado do processo de seleção da Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Química da
UEG
4 - DECLARAÇÃO DO CANDIDATO
Declaro estar ciente e de acordo com o Edital 022/2017/CCB - Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em
Química da UEG. Declaro, também, serem verdadeiras as informações aqui prestadas e assumo inteira responsabilidade
pela documentação por mim entregue, anexa, conforme a exigência do Edital. Declaro, por fim, ter entregado os
documentos solicitados, totalizando _____________________ páginas numeradas, inclusive esta.
____________________________________________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
(por extenso)

________________________________________________________________________________________
Assinatura do (a) servidor (a) responsável
(por extenso)
Data:____/____/2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)
Recebi a documentação do(a) candidato(a), ____________________________________________________________,
inscrito(a) no CPF sob o n._____.______.______-____ para inscrição no processo de seleção do Edital 022/2017/CCB,
Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em Química da UEG, com total de _________________ páginas.
_________________________________, aos______ do mês de___________________________ de 2017.
_____________________________________________________________________________________
Assinatura do (a) servidor (a) responsável pelo recebimento
(por extenso)

