EDITAL PROPP N°. 22/2021
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP
PROGRAMA EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL FUNDECT/CAPES
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uniderp, torna público o resultado do Edital do
processo seletivo de bolsa de Estágio Pós- Doutoral no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, com apoio financeiro da Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDECT, em
parceria com a CAPES, no Acordo de Cooperação Técnica 55 /2021 assinado em 29/03/2021, por meio
das cotas concedidas à Uniderp, obedecendo o Ofício n. 140/GAB/FUNDECT/2021 e aos demais
dispositivos legais e as normas estabelecidas Edital PRPPG Nº. 18/2021.
Após avaliação, dos projetos, avaliação oral e currículos Lattes, referente ao processo seletivo
para preenchimento da cota bolsa de Pós-doutorado do edital PRPPG Nº. 18/2021, o Comitê de Seleção
vem por meio desta apresentar a classificação em dos candidatos, em ordem de colocação, e indicar o
candidato a primeiro lugar para a vaga de Bolsista de Pós-doutorado.

CLASSIFICAÇÃO PÓS-DOUTORADO
1 - Carla Heloisa de Faria Domingues
2 - Raul Assef Castelão
3 - José Carlos Pina
4 - Rennan Vilhena Pirajá
5 - Sthefany Caroline Bezerra da Cruz Silva

O candidato convocado deve apresentar no dia 08 e 9/06/2021 os seguintes documentos:
a) Certidão de nascimento ou casamento do bolsista indicado;
b) Comprovante de quitação com serviço militar, caso o bolsista seja do sexo masculino;
c) Cópia do título de eleitor do bolsista, com comprovante da última votação ou certidão de quitação
eleitoral emitida pelo portal TRE;
d) Parecer do Comitê de Ética, se for o caso;
e) Declaração de Dados Bancários, disponível no site da Fundect, devidamente preenchido e assinado.
Ressalta-se que não poderá ser indicada conta conjunta, sendo aceito apenas conta que identifique o
bolsista como titular;
f) Cópia do cadastro PIS/PASEP, retirado na Caixa Econômica Federal (CEF) ou INSS;
g) Carteira de trabalho (frente e verso da 1ª folha) do bolsista;

h) Documentos pessoais do bolsista: RG, CPF e comprovante de residência atualizado (máximo de três
meses) podendo ser entregue: Conta de luz, água, telefone ou declaração de Imposto de Renda (IRPF)
onde conste o endereço residencial. Caso o documento não esteja em nome do bolsista, entregar
documentos comprobatórios de vínculo com o titular do comprovante, ou apresentar formulário de
declaração de residência que ateste seu endereço conforme modelo disponível no SigFundect e no site da
Fundect;
i)Cópia da consulta cadastral no site do e-social (Link: portal.esocial.gov.br/institucional/consultaqualificacao-cadastral);
j) Cópia autenticada do Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação;
k) Certidões Negativas atualizadas, civis e criminais, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, conforme
Decreto Nº 13.676, de 11 de julho de 2013: Certidão de Distribuição: www.jfms.jus.br, Certidão de
Distribuição: www.trf3.jus.br, Ação Criminal em Trâmite: www.tjms.jus.br, Ação Cível em Trâmite:
www.tjms.jus.br.
m) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União- Receita Federal,
Fazenda Estadual, Municipal e Débitos Trabalhistas.
Tanto o Formulário de Atividades do bolsista quanto o Termo de Outorga do Bolsista devem ser
assinados pelo bolsista, pelo orientador do bolsista, pelo coordenador do PPG e pelo dirigente máximo da
IES (ou por alguém por ele designado), sem data. Nenhuma dessas assinaturas pode ser digitalizada.
O Termo de Outorga do Coordenador do PPG deve ser assinado pelo próprio Coordenador e
pelo dirigente máximo da IES (ou por alguém por ele designado), sem data. Nenhuma dessas assinaturas
pode ser digitalizada.
O candidato que não efetuar a matrícula, no prazo previsto neste Edital, perde o direito à vaga.

Campo Grande 07 de junho de 2021.

Profa. Denise Renata Pedrinho
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Publique-se.

