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RESULTADO DA 2ª CHAMADA - EDITAL Nº 01/2018 DE 

SELEÇÃO PARA CADASTRO RESERVA DE CONCESSÃO 

DE BOLSAS DE MESTRADO ACADÊMICO E DE 

DOUTORADO DO PPGLITCULT 

 

Na condição de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e 

Cultura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, convoco os estudantes 

abaixo, selecionados no Mestrado em Literatura e Cultura, e classificados no cadastro de 

bolsas, para entregar a documentação necessária para implementação de bolsa CAPES 

até o dia 12 de abril de 2018, das 9 às 12 ou das 14 às 17 horas, na Secretaria da Pós-

Graduação do ILUFBA. 

Maria Fernanda da Silva Rocha 

Tiago Correia de Jesus  

Kellane dos Santos Reis 

Edson César de Sousa Sobrinho 

 

Salvador, 09 de abril de 2018 

 

Profa. Dra. Alvanita Almeida Santos 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação  

em Literatura e Cultura (PPgLitCult/ILUFBA) 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – BOLSAS CAPES - 2018 

 

 

1-Original e cópia do documento de identidade do candidato. 

 

2-Original e cópia do CPF do candidato (caso não exista no RG ou similar).  

 

3-Original e cópia do comprovante de residência atualizado do candidato. Obs: Caso o 

candidato não tenha um comprovante em seu nome, deverá anexar algum documento que 

comprove a vinculação na residência.  

 

4-Comprovante de Matrícula 2018 do candidato. OBS: Caso não esteja ainda 

matriculado, o candidato deverá solicitar à Secretaria do PPGLitCult uma Declaração da 

Coordenação do Programa atestando a sua aprovação e informando a data para a 

matrícula.  

 

5-Declaração assinada pelo candidato, informando não ter vínculo empregatício e que 

tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício durante a 

vigência da bolsa concedida (Candidatos que se encontrem afastados de suas atividades 

profissionais, sem remuneração, podem participar da seleção, desde que anexem cópia de 

documento que comprove esse afastamento).  

 

6-Cópia do extrato de conta bancária do Banco do Brasil, comprovante de abertura de 

conta ou declaração do banco contendo o nome do candidato à bolsa como titular da 

conta, contendo os números da agência e conta corrente, incluindo respectivos dígitos 

verificadores. 

 

7- Termo de Compromisso Bolsa CAPES, preenchido e assinado, disponível em 

DOCUMENTOS > FORMULÁRIOS: www.ppglitcult.letras.ufba.br 

 

8- Formulário de Cadastro de Bolsista CAPES, preenchido e assinado, disponível em 

DOCUMENTOS > FORMULÁRIOS: www.ppglitcult.letras.ufba.br  
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