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ANEXO III 

 

PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DE MICRO-ORGANISMOS, para vagas do curso 

de Mestrado e Doutorado do PPGBBM a serem preenchidas em conformidade com o 

EDITAL UESC Nº _____ 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu .............................................................. estou ciente que: 

• Só serei admitido no programa se for aprovado nas etapas do processo seletivo, não 

estando a aprovação condicionada ao recebimento de bolsa de qualquer natureza e que 

me dedicarei integralmente e exclusivamente as atividades previstas de aluno do 

PPGBBM. 

• Declaro para fins de prova junto a Universidade Estadual de Santa Cruz e somente para 

efeito da etapa de avaliação do currículo e histórico acadêmico, que os comprovantes 

entregues são cópias autênticas dos originais. 

• Declaro que estou ciente de que na hipótese de prestar falsas informações, estarei 

incorrendo em falta e sujeito a penalidades de natureza cível, penal e administrativa. 

• A seleção terá validade apenas para a data da matrícula disposta no edital referente ao 

processo seletivo. 

• O candidato que não efetivar sua matrícula perderá o direito à vaga que poderá ser 

preenchida por aquele imediatamente classificado. 

• Esta inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações prestadas nesta ficha 

não possam ser comprovadas. 

• Os candidatos aprovados na seleção devem dispor de 40 horas semanais para dedicar-se 

aos estudos, considerando que o programa requer tempo integral de dedicação para seu 

desenvolvimento, tanto durante o período de aquisição de créditos em disciplinas, quanto 

de desenvolvimento da pesquisa de dissertação. Os candidatos aprovados, que tenham 

vínculo empregatício, deverão entregar, no ato da matrícula, documento expressando 

compromisso do empregador de liberar o estudante para atender adequadamente as aulas 

e demais atividades do curso. 

A aprovação no Exame de Seleção não implica na concessão automática de bolsa. 

Local e data:  

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 
 

Termo de indicação de local de prova 
 

Os candidatos que desejam realizar a prova de conhecimentos e interpretação de textos em 

inglês em local que não seja a UESC, deverão preencher os dados abaixo e encaminhar 

como parte dos documentos requeridos para a inscrição. 

Endereço do local onde deseja realizar a prova:  

Instituição:............................................................................. 

Cidade:......................  Estado:........................... 

Dados do professor/pesquisador responsável pela aplicação da prova:  

Nome completo: .................................................................................... 

Instituição:................................................................ 

Endereço do currículo Lattes:........................................................ 

Departamento ou setor:.......................................................... 

Tel.:................................  Cel.:........................................... 

E-mail: ..................................................................................... 

Termo de compromisso do professor/pesquisador responsável pela aplicação da prova 

Eu, .........................................................................., RG:..........................., me comprometo em 

aplicar a prova de conhecimentos e interpretação de textos em inglês para 

........................................................................, candidato(a) ao ingresso no PPGBBM da UESC, 

por vaga disponibilizada conforme o Edital UESC No.____. Estou ciente que a prova será 

aplicada no dia 21 de novembro de 2018, das 08h às 12h (prova de conhecimentos) e das 14h às 

17h (prova de inglês), horário de Salvador, e que após a aplicação de cada prova deverei 

digitalizá-la e enviar documento LEGÍVEL por vias eletrônicas em até 30 minutos após o tempo 

de prova para o e-mail: pggbbm@uesc.br. Também deverei postar as provas originais, via 

SEDEX (ou serviço similar para estrangeiro), até o dia 22 de novembro de 2018 para o endereço 

do PPGBBM. Estou ciente que o não cumprimento desta atividade poderá implicar na 

eliminação do candidato. Declaro que não possuo vínculo familiar ou profissional com o 

candidato que possa gerar conflito de interesse e estou ciente que a aprovação deste termo está 

condicionada à análise da Comissão de Seleção. 

Local:................................   Data:......................... Assinatura:.......................................... 
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RECOMENDAÇÃO 
Candidato 

Nome: 

Nível de ingresso pretendido: (    ) Mestrado   (    ) Doutorado 

Instituição onde realizou a graduação 

Informante 

Nome completo do informante:  

Cargo:  

Instituição: 

Por favor, responda: 

 

Há quanto tempo conhece o candidato:  

 

Em conexão com o quê? 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva sucintamente algumas habilidades que o candidato possui e quais seriam suas 

afinidades com um curso de pós- graduação e com a linha de pesquisa pretendida. 

 

 

 

OBS.: O informante deverá enviar o documento por e-mail para os possíveis orientadores até o 

último dia de inscrição do referido edital. 
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