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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PPGPSI 2019.2-2020.2 

  

A Comissão de seleção e avaliação de bolsistas do PPGPSI vem por meio deste divulgar o 

Edital para seleção de bolsistas Demanda Social (DS) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o período de 2019.2-2020.2. 

 Estarão disponíveis, para o período de setembro de 2019 a agosto de 2020, um total 

de quatro bolsas. 

Para inscrição o candidato deverá: Enviar até o dia 31 de agosto (domingo) de 2019 o 

formulário de inscrição e demais documentos exigidos, conforme os anexos a este Edital, para 

o e-mail secretaria.mapsi@unir.br, intitulando a correspondência eletrônica como “Inscrição 

para bolsa PPGPSI”. 

 Poderão se candidatar nesta seleção os ingressantes na turma 2019.2 do PPGPSI.  

Conforme disposto no Art. 7º. da Instrução Normativa nº02/PPGPSI/2019: “A bolsa será 

concedida pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o 

limite de 24 (vinte e quatro) meses”.  

  CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 Para a concessão de bolsas do DS o candidato deverá atender aos seguintes requisitos, 

conforme previstos no Art. 9º da Portaria Nº 76/CAPES, de 14 de abril de 2010 e demais 

legislações pertinentes: 

I - dedicação integral às atividades do programa de pós-graduação; 

II - quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais e sem 

percepção de vencimentos; 

III - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela 

instituição promotora do curso; 

IV - não possuir qualquer relação de trabalho com a instituição promotora do programa de 

Pós-Graduação; 

V - realizar estágio de docência de acordo com o estabelecido na legislação vigente e nos 

regulamentos do PPGPSI; 

VI – quando servidor público, somente os estáveis poderão ser beneficiados com bolsas de 

mestrado e doutorado, conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de 02 de fevereiro de 

2009; 

VII – os servidores públicos beneficiados com bolsas de mestrado e doutorado deverão 

permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao de 

afastamento concedido (§ 4º, art. 96-A, acrescido pelo Art. 318 da Lei nº 11.907, de 02 de 

fevereiro de 2009 que deu nova redação à Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990); 



VIII - ser classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela Instituição de 

Ensino Superior em que se realiza o curso; 

IX – fixar residência na cidade onde realiza o curso. 

 

  Nos casos em que houver mais candidaturas do que bolsas disponíveis no Programa de 

Pós-graduação em Psicologia, a classificação respeitará os critérios aplicados em ordem 

decrescente, conforme abaixo: 

a) Situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

b) Classificação no processo seletivo; e 

c) Publicações qualificadas. 

  

 

 



APÊNDICE A 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Processo seletivo de bolsas do Programa de Demanda Social – PPGPSI 2019 

 

Nome: 

Data de nascimento: 

Categoria: 

               (   ) ingressante da turma 2019.2 

Possui vínculo empregatício:       (    ) Sim     (    ) Não 

         Se possui vínculo empregatício (responder itens a, b, c, d, e): 

             a) Tipo de empregador:    

         (   ) Instituição de ensino superior   

(   ) Rede pública de ensino básico       

(   ) Área da Saúde Coletiva     

(   ) Empresa 

            b) Tipo de afastamento       (    ) Sem afastamento    (    ) Integral       (    ) Parcial 

            c) Situação salarial:   (   ) Com salário         (    ) Sem salário 

            d) Valor do salário mensal:_________________________________________ 

            e) Categoria funcional: (    ) Docente    (   ) Outra. Qual?__________________ 

 

 _________, ______ de 2019. 

 

Assinatura__________________________________ 

 

Anexar os seguintes documentos: 

- Comprovante de vínculo empregatício ou declaração assinada pelo candidato de ausência de 

vínculo empregatício (Modelo Apêndice C); 

- Comprovante de rendimento salarial (do candidato e de todos os integrantes do grupo 

familiar que dividem a mesma renda) (APÊNDICE B); 

- Comprovante de residência. 

 

 

 

 



APÊNDICE B 

DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

SOCIOECONÔMICA 

 

Para comprovação de vulnerabilidade socioeconômica, definida como renda per capita 

mensal bruta das pessoas de seu grupo familiar - conjunto de pessoas que contribuem e 

usufruem da renda bruta mensal familiar, residindo ou não na mesma moradia - com exclusão 

da soma dos rendimentos os valores referentes a: indenização por força judicial; pagamento 

de Pensão Alimentícia; e casos excepcionais a serem analisados pela comissão, igual ou 

inferior a um salário mínimo e meio atual, o aluno deverá apresentar:  

 

1. A relação de TODAS as pessoas que constituem o seu grupo familiar, incluindo os 

menores de 18 anos, através do preenchimento de formulário apêndice D. A 

documentação comprobatória de identificação de TODOS os membros que fazem 

parte do grupo familiar (cópia de documentação de identificação oficial e CPF para 

maiores de 18 anos e cópia de certidão de nascimento para menores). A documentação 

comprobatória de residência fixa mais recente do grupo familiar. OBS.: 

preferencialmente contas de consumo do imóvel (água, luz, telefone, gás, IPTU, etc.).  

 

2. A documentação comprobatória de renda de TODOS os membros que residem com a 

família, maiores de 18 anos: 2.1. Para os trabalhadores do mercado formal: original e 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada ou cópia de 

contracheque referente ao último mês de salário recebido. 2.2. Para os que estão 

atualmente desempregados: original e cópia da CTPS atualizada. 2.3. Aposentados, 

pensionistas e beneficiários de auxílio-doença e outros benefícios: a cópia do extrato 

de rendimentos atualizado fornecido pelo INSS (disponibilizado pelo site da 

Previdência Social) ou cópia do cartão do benefício e extrato do banco com o valor do 

beneficio, referente ao último mês de recebimento; 2.4. Aposentados e pensionistas da 

administração pública: cópia de contracheque referente ao último mês de recebimento. 

2.5. Para os casos de recebimento de pensão alimentícia: cópia de contracheque do 

último mês de desconto, caso o desconto ocorra em folha de pagamento. 2.6. Para os 

trabalhadores do mercado informal, autônomos e profissionais liberais: declaração de 

próprio punho informando a atividade desempenhada e o valor bruto mensal auferido, 

datada e assinada pelo trabalhador e por 2 (duas) testemunhas maiores de 18 anos, não 

pertencentes à família, anexando os respectivos documentos de identificação oficial e 

o CPF.  

 

3. Cópia da última conta de energia no nome do requerente ou membro familiar (caso o 

titular não resida no imóvel, deve fazer uma declaração de próprio punho informando 

com anuência de duas testemunhas maiores de 18 anos, não pertencentes à família, 

anexando os respectivos documentos de identificação oficial e o CPF.). Caso o 

candidato ou membro de seu grupo familiar não exerça ou nunca tenha exercido 

atividade remunerada, a carteira de trabalho original deverá ser apresentada 

juntamente com a cópia, mesmo que em branco.  

 

 

 



 

APÊNDICE C 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

 

Eu, (NOME COMPLETO), estudante regularmente matriculado neste 

Programa, no nível mestrado, modalidade acadêmica, desde agosto de 2019, orientado(a) pela 

(NOME DO ORIENTADOR(A)), na Linha de Pesquisa “(NOME DA LINHA DE 

PESQUISA)”, venho manifestar interesse pela percepção de bolsa de estudo e declaro não 

possuir qualquer vínculo empregatício, bem como, cumprir todos os requisitos necessários 

para o cumprimento do perfil de bolsista requerido por esta instituição e pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

______________,  ________ de 2019. 

 

 

                                      ________________________________ 

Assinatura 



 

APÊNDICE D 

DECLARAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR QUE PARTILHAM 

DA MESMA RENDA 

 

Eu, _______________________________________________, CPF nº 

_______________________, RG _____________________, residente 

à_________________________ ______________________ , nº_______, 

Bairro____________________ - Telefone:_______________ declaro que as seguintes 

pessoas compõem meu grupo familiar e partilham da mesma renda familiar: 

 

NOME GRAU DE 

PARENTESCO 

DATA DE NASC. NÚMERO DE CPF 

OU CERTIDÃO 

DE NASCIMENTO 

    

    

    

    

    

    

 

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos 

falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento do Auxílio e/ou Bolsa, 

se concedida, e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das 

medidas judiciais cabíveis.  

_____________, ____________de 2019 

 _____________________________________________  

Assinatura  
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