IRETORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa,
Criação e Inovação 2016
EDITAL 28/2016

INDICAÇÃO DE BOLSISTA E DOCUMENTAÇÃO

Os proponentes contemplados/as com bolsa deverão indicar os/as estudantes a partir
da divulgação do resultado final, até o dia 07/10/16.
O proponente deverá enviar um e-mail para o endereço pibipci@ufsb com o Título
“Indicação de Bolsista”, contendo o nome do estudante indicado à bolsa e anexar os
documentos abaixo informados:


Cópia do RG e do CPF do estudante;



Declarações devidamente assinadas pelo/a estudante:
a) Declaração sobre vínculo empregatício
b) Declaração sobre carga horária mínima dedicada ao Programa
c) Declaração de acúmulo de bolsas
d) Termo de compromisso



Cópia do comprovante de conta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal em
nome do candidato, contendo o número da agência e conta-corrente, incluindo os
dígitos verificadores. Quem não possuir conta em um dos bancos credenciados,
deverá abri-la e mantê-la ativa.

O estudante indicado deverá, no mesmo período, preencher o formulário eletrônico
do Programa de Bolsas disponibilizado no endereço:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVnLPYmiWTQUDvjJN1nk0p3mqUsmBErN0yMN1bh697PvcGg/viewform?c=0&w=1
A falta de qualquer documentação requerida impedirá preenchimento da cota e
implicará na concessão da bolsa para outro estudante indicado.
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DECLARAÇÃO SOBRE CARGA HORÁRIA DO/A CANDIDATO/A À BOLSISTA

Declaro, para fins de inscrição no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Pesquisa, Criação e Inovação 2016 (PIBIPCI-2016) destinado a estudantes regularmente
matriculados/as nos cursos da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) que, em
conformidade com o Edital 28/2016, eu, ____________________________________
(Nome completo do/a estudante), portador/a de CPF nº______________________,
disponibilizarei um mínimo de 20 horas horas semanais para o desenvolvimento das
atividades relacionadas ao Plano de trabalho do Projeto de pesquisa por meio do qual
estarei vinculado ao PIBIPCI-2016.

____________________, _____de __________de 2016.
(Local e data)

________________________________________
Assinatura do/a estudante
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DECLARAÇÃO SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO/A CANDIDATO/A À BOLSISTA

Declaro para fins de inscrição no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Pesquisa, Criação e Inovação 2016 (PIBIPCI-2016) destinado a estudantes regularmente
matriculados/as nos cursos da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) que, em
conformidade com o Edital 28/2016, eu, ______________________________________
(Nome completo do/a estudante), portador/a de CPF nº_______________________,
não possuo vínculo empregatício ou estatutário e me comprometo a renunciar à bolsa
caso eu venha a adquirir vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência da
mesma.

____________________, _____de __________de 2016.
(Local e data)

________________________________________
Assinatura do/a estudante
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DECLARAÇÃO SOBRE ACÚMULO DE BOLSA DO/A CANDIDATO/A À BOLSISTA

Declaro para fins de inscrição no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Pesquisa, Criação e Inovação 2016 (PIBIPCI-2016) destinado a estudantes regularmente
matriculados/as nos cursos da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) que, em
conformidade

com

o

Edital

28/2016,

______________________________________________________________

eu,
(Nome

completo do/a estudante), portador/a de CPF nº___________________________, não
sou beneficiado/a por bolsa de qualquer natureza e que tenho conhecimento e me
comprometo a não me beneficiar com outra bolsa durante o período de vigência da
bolsa PIBIPCI-UFSB (exceto bolsa FIES, PROUNI, de auxílio moradia ou equivalente).

____________________, _____de __________de 2016.
(Local e data)

________________________________________
Assinatura do/a estudante
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Termo de Compromisso

Nome do/a orientador/a: _______________________________________
Nome do/a estudante: ________________________________________

Pelo presente termo de compromisso, o/a orientador/a e o/a estudante da UFSB
comprometem-se, conjuntamente, a:


Conhecer o Programa Institucional de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação
(Resolução CONSUNI 26/2014) e o Edital 28/2016;



Assumirem os compromissos e cumprirem as obrigações descritos no Edital
28/2016.

____________________, _____de __________de 2016.
(Local e data)

________________________________________
Assinatura do/a Orientador

________________________________________
Assinatura do/a Estudante

