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Edital Prograd 029/2020  
 

CONVOCAÇÃO 007/2021  
 
 

O Coordenador do Programa Institucional de Residência Pedagógica da UFABC considerando as competências a ele delegadas no uso de suas 
atribuições legais, torna público o presente documento, convocando o candidato abaixo relacionado para preenchimento de formulário de aceite 

de participação no projeto em primeira chamada até o dia 10.05.2021. 
 
Para que o candidato inicie as atividades, deverá:  
1) Ter o currículo cadastrado na Plataforma Freire (Plataforma da educação básica);  
2) Para bolsas Capes: ser titular de conta corrente individual. Se não possuir conta bancária, deverá providenciar a abertura imediatamente, 
preferencialmente no Banco do Brasil. Não serão aceitas contas salário, fácil ou poupança.  
3) Conforme orientações que constam no Art. 53 da Portaria Capes nº 259/2019 é vedado o recebimento de bolsa pelos participantes do projeto 
quando já estiver recebendo bolsa ou auxílio da Capes ou de outra instituição pública de fomento ao ensino e pesquisa exceto bolsa ou auxílio de 
caráter assistencial a alunos comprovadamente carentes, tais como bolsa permanência ou do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), bolsa família, dentre outras.   
 
 
 
Candidato(a) Bolsa 
Michele Teixeira Bonote CAPES 
 
 

ATENÇÃO  
Caso o candidato convocado não preencher o formulário e demais solicitações enviadas por E-mail e/ou não atender às exigências do edital, 

poderá perder a vaga, conforme disposto no Edital. 
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Santo André, 06 de maio de 2021. 

 
 
 

Marco Antonio Bueno Filho 
Coordenador Institucional do RP/UFABC 

 


