
                             

 

 

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022- Programa de concessão de bolsas de 

formação de mestrado e doutorado/2022 

RETIFICAÇÃO I 

  

Onde se lê:  

“2.1. O presente edital contempla a oferta total de 150 bolsas, sendo 100 (cem) bolsas de 

mestrado e 50 (cinquenta) bolsas de doutorado, exclusivamente para estudantes ingressantes 

no 1º semestre letivo de 2022.”  

Leia-se:  

“2.1. O presente edital contempla a oferta total de 150 bolsas, sendo 100 (cem) bolsas de 

mestrado e 50 (cinquenta) bolsas de doutorado, exclusivamente para alunos ingressantes 

matriculados no 1º semestre de 2022. Excepcionalmente, PPGs que não possuam 

ingressantes do primeiro semestre de 2022 (em razão de alteração do calendário 

acadêmico) poderão indicar ingressantes do segundo semestre de 2021.”  

  

Onde se lê:  

“3.4. [...]  

e) não ser empresário individual e não participar da administração de pessoa 

jurídica de direito privado;”  

 Leia-se:  

“3.4. [...]  

e) não ser empresário individual e não participar da administração de pessoa jurídica de direito 

privado. Esta condição somente será exigida e verificada no momento da contratação (item 6), 

não constituindo um impedimento na fase de seleção a ser executada pela IES;”  

 Onde se lê:  

“ 4.2. [...]  

c) comprovante de matrícula do aluno no respectivo PPG. Neste deverá 

constar o ano e semestre de ingresso do aluno no respectivo PPG.”  

Leia-se:  

“ 4.2. [...]  



                             

 

c) comprovante de matrícula do aluno no PPG, no qual deverá constar o ano e semestre de 

ingresso do aluno no respectivo Programa. Para alunos ingressantes no 2º semestre de 2021, 

o comprovante de matrícula deverá ser encaminhado juntamente com declaração do 

PPG comprovando não haver alunos ingressantes no 1º semestre de 2022;”  

 Onde se lê:  

“6.3. [...]  

k) Certidão de Quitação Eleitoral Justiça Eleitoral (link aqui);”  

 Leia-se:  

“6.3. [...]  

k) no caso de brasileiro nato ou naturalizado, Certidão de Quitação Eleitoral 

da Justiça Eleitoral (link aqui) ou, no caso de estrangeiro com visto 

permanente ou temporário, Certidão Negativa de Alistamento Eleitoral (link 

aqui);”  

  

  

Robson Domingos Vieira 

Presidente 

 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-negativa-alistamento-eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-negativa-alistamento-eleitoral

