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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA 
i. Para cada documento que o candidato entregar será assinalado a opção: SIM ou NÃO 

ii. O candidato deverá assinar, no final deste documento, a relação de documentos entregues. 

EXIGÊNCIAS 

I. Declaração ORIGINAL, com RECONHECIMENTO de firma, do Diretor da Escola. 
Comprovar efetiva docência de Matemática na rede pública de ensino básico mediante declaração do diretor da escola, com firma 
reconhecida e com data anterior máxima de 30 (trinta) dias.  

SIM  x    NÃO X  
 

II. Declaração ORIGINAL, com assinatura do Diretor da Escola, do Quadro Permanente. 
Comprovar que pertencem ao quadro permanente de servidores da rede pública de ensino. 

SIM  x    NÃO X  
 

III. Declaração ORIGINAL, com assinatura do Diretor da Escola, de Estágio Probatório. 
Comprovar que obtiveram aprovação em estágio probatório. 

SIM  x    NÃO X  
 

IV. Declaração, com assinatura reconhecida, de Rendimentos Brutos Mensais até R$ 7.000,00, anexando 
contracheque, ou equivalente. 
Comprovar que têm rendimentos brutos mensais inferiores ou iguais a R$ 7.000,00 (sete mil reais); incluindo todas as remunerações 
do candidato, mediante contracheque, ou equivalente, com data anterior máxima de 30 (trinta) dias. 

SIM  x    NÃO X  
 

V. Declaração, com assinatura reconhecida, de colocar-se a disposição como monitor no Sistema UAB. 
Colocar-se à disposição para integrar banco de currículos com a finalidade de atuação na função de tutor no âmbito do Sistema UAB, 
após o término de seu mestrado, por igual período ao de vigência de sua bolsa. 

SIM  x    NÃO X  
 

VI. Declaração, com assinatura, de não possuir relação de trabalho com a UFSJ. 
Não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição Associada que oferta o mestrado. 

SIM  x    NÃO X  
 

VII. Declaração, com assinatura reconhecida, que na data de matrícula do PROFMAT, não estiveram cedidos. 
No momento de matrícula do mestrado não estejam cedidos a órgãos públicos, sindicatos, exercendo funções de gestão, ou ainda 
em situação de afastamento, se excetuando aqueles cedidos especificamente para o exercício da docência. 

SIM  x    NÃO X  
 

VIII. Declaração, com assinatura, de disponibilização de 20 horas no PROFMAT. 
Dispor de pelo menos 20 (vinte) horas semanais para dedicar-se ao PROFMAT. 

SIM  x    NÃO X  
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IX. Declaração, com assinatura, de não ter usufruído bolsa de estudos. 
Não ter usufruído previamente de bolsa de estudo PROFMAT/CAPES, independentemente do tempo concedido. 

SIM  x    NÃO X  
 

X. Declaração, com assinatura, de não estar usufruindo bolsa em qualquer modalidade. 
Não estar usufruindo bolsa em qualquer modalidade, salvo as permitidas pela legislação em vigor. 

SIM  x    NÃO X  
 

XI. Declaração, com assinatura, que não é discente de outro programa de pós-graduação (Lato e/ou Stricto Sensu). 
Não ser discente em qualquer outro programa de pós-graduação. 

SIM  x    NÃO X  
 

XII. Declaração, com assinatura reconhecida, de continuar atuando, por um período não inferior a 5 anos, como professor 
da rede pública de ensino. 
Continuar atuando, por um período não inferior a cinco anos após a diplomação, como Professor da Rede Pública, desenvolvendo, 
além das atividades docentes, outros trabalhos em temas de interesse público visando à melhoria da qualidade da Educação Básica, 
nas escolas públicas a que estiver vinculado. 

SIM  x    NÃO X  
XIII. Termo de Compromisso Assinado 

Assinar o Termo de Compromisso do Bolsista (modelo anexo) sem rasuras e/ou alterações. 

SIM  x    NÃO X  
XIV. Declaração, com assinatura, do endereço de moradia do Candidato. 

Anexar cópia de conta de luz ou água ou telefone ou contrato de aluguel onde conste o nome do candidato com data de validade não inferior a 60 

dias. Caso o candidato more com parentes ou terceiras pessoas, anexar declaração que ateste a moradia do candidato. Tal declaração deve ser 

emitida pelo dono ou inquilino do imóvel, com quem o candidato mora, e deve anexar: (a) Cópia do Documento de Identidade. (b) Conta de luz ou 

água ou contrato de aluguel.  

SIM  x    NÃO X  
XV. Declaração, com assinatura, de que Não recebeu um total de 24 parcelas em bolsa de estudo em OUTRO programa de mestrado. 

SIM  x    NÃO X  
OBSERVAÇÕES 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

DADOS DO ALUNO 

Nome:.................................................................................................................................................................. 
 

CPF:.................................................. No de Matrícula UFSJ:............................................  CSA  X X    ou  CAP X X 

Assinatura:........................................................................................................................................................... 
São João del-Rei,  06 de Fevereiro de 2018 

 
Prof. Jorge Andrés Julca Avila (Coordenador Acadêmico Institucional do PROFMAT/UFSJ) 

 


