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ANEXO I – AUTO-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 
 
 
 

Eu, ,     portador      do      CPF 

  e RG , declaro que não possuo nenhum vínculo empregaticio 
com instituição pública ou privada e, também, não possuo outra fonte de rendimento, no momento de 
implementação da bolsa. Atesto ainda que estou ciente de que, no caso de qualquer informação falsa, estarei 
sujeito(a) às penalidades previstas nos artigos 298 e 299 do Código Penal Brasileiro, em especial no caso de 
"omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir declaração 
falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou 
falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 
 
 

 

  , de de . 

(local e data) 

 
 
 
 

 

(assinatura do declarante) 
 

  

 

 

 

 

 
  



 

ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO/CURRÍCULO LATTES 

 
1. Trabalhos completos e/ou resumos apresentados em eventos Peso Número 

1.1 Resumo publicado (até duas páginas) 

 

Internacional 0,5  

Nacional 0,3  

1.2 Resumo expandido e trabalho completo (acima 
de duas páginas)  

Internacional 1,0  

Nacional 0,5  

 
2. Produção científica e tecnológica   

 
 
 

2.1 Artigo publicado em periódico científico listado 
no Qualis- CAPES  

A1 10,0  

A2 8,5  

B1 7,0  

B2 5,5  

B3 4,0  

B4 2,5  

B5 1,0  
C 0,5  

2.2 Artigo publicado em periódico científico (com 
ISSN) não listado no Qualis-CAPES 

Internacional 0,8  

Nacional 0,4  

2.3 Capítulo em livro científico internacional 6,0  

2.4 Livro científico internacional 10,0  

2.5 Capítulo em livro científico nacional, com ISBN 4,0  

2.6 Livro científico nacional, com ISBN 8,0  

2.7 Patente registrada/publicada 10,0  

 
3. Atividades de iniciação científica, estágios e cursos de pós-graduação 

 

  

Iniciação Científica, devidamente comprovada com documento emitido pelo 
departamento de pós- graduação ou órgão equivalente na IES ou órgão de fomento. 

2 por ano  

Programa de Educação Tutorial (PET), monitorias e estágios vinculados às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão (exceto estágio obrigatório de final de curso) 

0,01 por 

hora 

atividade 

 

Pós-graduação Lato sensu. 

 

5 por curso  

Disciplina Cursada em Programa de Mestrado/Doutorado reconhecido pela Capes, desde 
que tenha concluído e tenha sido aprovado com conceito A ou B (nota superior a 80 
pontos), e não tenha sido aluno regular do PPGTCA. 

3 por 

disciiplina 

 

 
4. Experiência profissional   

Experiência profissional em áreas afins ao PPGTCA, comprovada mediante registro em 
carteira de trabalho ou cópia de contrato. 

 

1 por ano  

 

PONTUAÇÃO FINAL: 
Nome do Candidato(a)  Assinatura 

   

 


