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Memorando nº 23/2020/MAECN-RM/DAED-RM/CRM/UNIR

Ao(À) Sr(a). Responsável do(a) @nome_destinatario@

  

Assunto: Convocação para entrega dos documentos Edital 01/2020 Bolsa DS/CAPES.

  

Informamos aos candidatos classificados no Edital 01/2020 Bolsa DS/CAPES que deverão providenciar
a entrega dos documentos abaixo listados, até a data de  25 de março de 2020, das 14h às 16h, na
sala do Departamento de Educação, para a presidente da Comissão, como segue:

1. Cópia da carteira de identidade;
2. Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física;
3. Comproante dos dados Bancários: Banco do Brasil, nome da agência, nº da agência, nº

da conta corrente (não pode ser conta poupança), conta individual (não pode ser conjunta);
(anexar foto do cartão bancário ou documento do banco com os dados exatos);

4. Cópia do comprovante de residência (cidade sede do curso) – água, luz ou telefone (se o
comprovante não estiver no nome do bolsista, trazer declaração registrada em cartório);

5. Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
6. Termo de disponibilidade (anexo 1 do edital nº  01/2020/DS/CAPES/2020);
7. Declaração de residência na cidade em que realiza o curso (anexo 2 do edital nº

 01/2020/DS/CAPES/2020); 
8. Termo de compromisso (anexo 3 do edital nº  01/2020/DS/CAPES/2020);
9. Declaração do orientador (em caso de quem atua no magistério - anexo 4 do edital nº

 01/2020/DS/CAPES/2020);
10. Documento comprobatório de pedido de afastamento ou afastamento para cursar curso de

capacitação (em caso de servidor público conforme disposto no art. 318 da Lei 11.907, de
02 de fevereiro de 2009).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por BIANCA SANTOS CHISTE, Docente, em 23/03/2020,
às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0393075 e o código CRC 9E1AD073.
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