
Manifestação de interesse – Seleção de bolsistas CAPES para a turma 2022 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

celular: ________________________________________________ 

Polo: ______________________________________________________________________ 

 

Efetivo na rede pública de ensino básico desde   ___/___/______ 

Data da aprovação no regime probatório (*)   ___/___/______ 

(*) Alunos ou futuros alunos que terminem o período probatório no primeiro semestre de 

2023 podem se inscrever e irão para a lista de espera, que é nacional. 

Escola de efetivo exercício: _______________________________________________________ 

Declaro que desejo concorrer a uma bolsa de estudos da CAPES, e que as informações acima 

são verdadeiras; ainda, que estou ciente e de acordo com as condições definidas pela CAPES 

para que isso ocorra, em particular, 

1. que sou professor concursado e efetivo da rede pública básica de ensino; 

2. que já fui aprovado no período probatório nesse cargo; 

3. que, se contemplado com uma das bolsas da cota do MNPEF/PROFIS me comprometo me 

colocar à disposição da CAPES para integrar banco de currículos com a finalidade de atuação 

na função de tutor no âmbito do Sistema UAB, após o término de seu mestrado, por igual 

período ao de vigência de sua bolsa; 

4. que, se contemplado com uma bolsa da CAPES, devo continuar atuando, por um período 

não inferior a cinco anos após a diplomação, como Professor da Rede Pública, desenvolvendo, 

além das atividades docentes, outros trabalhos em temas de interesse público visando à 

melhoria da qualidade da Educação Básica, nas escolas públicas que estiver vinculado e 

5. que a inobservância dos requisitos acima ou a prática de qualquer fraude implicará no 

cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos já pagos corrigidos 

de acordo com os índices previstos em lei competente, além de sujeitar os bolsistas às penas 

da lei. 

 

 

 



Local e Data: ________________________, ____ de _______________ de ________ 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do candidato à bolsa: 


