
ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
CANDIDATOS MODALIDADE PIBIC FAPESB 2022

Orientações para o envio da documentação:

1. A documentação deverá ser encaminhada única e exclusivamente por e-mail
para a Diretoria/Coordenação de Pesquisa do Campus de vínculo do candidato
até o dia 12/07/2022;

2.  No  local  do  assunto  deverá  constar:  PIBIC  FAPESB  2022  –  Nome
completo do candidato bolsista;

3. Considerando a exigência da agência de fomento, os documentos devem ser
encaminhados seguindo rigorosamente a ordem da lista abaixo, sendo um pdf
para cada documento. Documentação incompleta ou em não conformidade
com o solicitado será devolvida.

DOCUMENTOS:

1. Ofício do Pró-reitor indicando o candidato à bolsa  (  este documento não
precisa ser enviado pelo pesquisador pois será emitido pela PRPGI  )   ;

2. Formulário  on line de pedido de bolsa preenchido na página da Fapesb,
concluído e assinado.  Preencher  com título  do  PROJETO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA. Tutorial disponível em:
http://www.fapesb.ba.gov.br/

3. Currículo Lattes completo e atualizado do candidato à bolsa (atualizado nos
últimos  2  meses).  Importante:  No  campo  “Atuação  profissional  –  Vínculo
Institucional”  do currículo Lattes,  caso o estudante possua algum vínculo
(seja profissional, estágio ou bolsa de alguma natureza), deverá constar a
data de encerramento do mesmo;

4. Documento de Identificação do candidato (RG).  Documentos emitidos há
mais de 10 anos não são aceitos pela FAPESB; 

5. Documento de Identificação do candidato (CPF), caso não conste no RG;

6. Declaração da unidade/departamento da instituição informando vínculo do
orientador  com a instituição.  O orientador  deverá  providenciar  o  documento
junto ao campus. O documento deverá constar assinatura eletrônica (SEI) do
servidor responsável pela informação;

7.  Declaração  com  informação  da  matrícula,  semestre  e  coeficiente  do
candidato. O documento deverá constar assinatura eletrônica (SEI) do servidor
responsável  pela  informação.  Modelo  disponível  no  site  da  FAPESB
(preencher  com  os  dados  solicitados,  sem  alterar  o  conteúdo  do
documento);

http://www.fapesb.ba.gov.br/


8.  Declaração  negativa  de  bolsa  e  vínculo  (devidamente  assinadas  pelo
candidato). Modelo disponibilizado na página da FAPESB (preencher com os
dados solicitados, sem alterar o conteúdo do documento);

9.  Comprovante  de  dados  bancários  do  candidato  constando  nome  banco,
número da agência e conta;

 Após  recebimento  e  conferência  da  documentação,  a(s)  Diretoria
/Coordenações de Pesquisa dos Campi deverão encaminhar os documentos
de cada candidato para o e-mail  icprpgi@gmail.com, impreterivelmente, até o
dia 20/07/2022. E-mails com documentação pendente serão devolvidos.

Importante: Chamamos a atenção para a necessidade de cadastramento, no
sistema SEI Bahia (link abaixo), dos envolvidos no processo de contratação
das  bolsas  (candidatos  à  bolsa  Fapesb  e  orientadores)  com o  objetivo  de
assinatura eletrônica do termo de outorga e demais documentos necessários.
Tal cadastramento deverá ocorrer em data anterior à entrega da documentação
para  a  solicitação de  bolsas,  visando à  celeridade do  processo  e  evitando
prejuízo. Qualquer dúvida ou dificuldade, entrar em contato com o setor
responsável da FAPESB através do número (71) 3116-7681. 

Link para cadastro no SEI BAHIA
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

