UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES
MESTRADO EM ARTES

Solicitação de Estágio de Pós-doutorado
Dados Pessoais
Nome:
Naturalidade Cidade:
Data de nascimento:
CPF:
Identidade Número:

UF:

País:

Órgão exp.:

UF:

Data exp.:

Endereço:
E-mail principal:
Tel. Residencial:

Cel:

Link do Currículo Lattes:
Título do projeto:
Linha de Pesquisa:
Supervisor pretendido:
Tipo de pós-doutorado:
( ) Agência de Fomento
( ) Afastamento remunerado de emprego em tempo integral
( ) Sem bolsa e sem recursos externos à UFES
Informações Acadêmicas
Maior título:

Ano de obtenção:

Local de obtenção do maior título:
Título da monografia/dissertação/tese:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

projeto de pesquisa a ser desenvolvido dentro do Programa
plano de trabalho a ser desenvolvido durante o Pós-doutoramento
carta endereçada à Coordenação
carta de aceite assinada pelo supervisor pretendido
currículo lattes

Cópia do RG.
Cópia do CPF.
Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual

Foto 3x4

SEM vínculo empregatício, COM BOLSA FORNECIDA POR AGÊNCIAS DE FOMENTO,
fundações, empresas ou outras instituições de apoio à pesquisa

( ) Anexo Cópia do Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa
( ) Anexo declaração da agência ou instituição de fomento, indicando a natureza da bolsa, o seu
valor e o prazo
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COM vínculo empregatício com outra instituição, independente da obtenção de bolsa de
complementação salarial
( ) Anexo documento da instituição empregadora contendo a concordância com a realização do
Pós- doutoramento na UFES

SEM vínculo empregatício e na CONDIÇÃO DE VOLUNTÁRIO, desde que o interessado
assine o contrato de prestação de serviços voluntários previsto na Resolução nº. 26/1999 do
Conselho Universitário desta Universidade
( ) Anexo Declaração de prestação de serviços voluntários

Vitória, _____ de ________________ de _______.

_______________________________
Assinatura

