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EDITAL N.º

 

EDITAL INTERNO PARA 

 
1. INSTRUÇÕES GERAIS

a) Objetivo: Concessão de 6.000 bolsas de estudos a estudantes que ingressaram 
este ano (1º semestre) nas universidades federais e institutos federais de 
educação, ciência e
específica elaborada

b) Requisitos para candidatura dos alunos:
qualquer área do conhecimento, que tenha

 
2. ETAPAS DE PROCESSO

a) Até 22 de março de 2012 
formulário de inscrição, conforme 

mail jovenstalentos@ufpi.edu.br

Um e-mail confirmando o recebimento da 
responsabilidade 
recebida em 24 horas

b) Até 23 de março de 
de formulário eletrônico que estar

c) 29 de abril de 2012 
d) A partir de agosto de 2012 

 
3. BOLSAS 

a) As bolsas terão duração de 12 meses, no valor de R$ 360,00.
b) Serão concedidas 6.000 bolsas de estudo que serão distribuídas às Universidades e 

Institutos Federais, proporcionalmente ao número de inscritos em cada instituição.
 

4. SELEÇÃO  
a) A seleção será feita por meio de prova 

gerais, composta por questões de múlt
candidato 
 

5. DÚVIDAS 
a) Acesse o documento publicado pela CAPES  

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/ProgramaJovensTalentosParaCienc

ia_Instrucoes.pdf  

b) Telefone: 3215 5540
c) E-mail jovenstalentos@ufpi.edu.br
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EDITAL N.º 20, DE 19 DE MARÇO DE 2011. 

EDITAL INTERNO PARA INSCRIÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA JOVENS 
TALENTOS PARA A CIENCIA 

INSTRUÇÕES GERAIS 
Concessão de 6.000 bolsas de estudos a estudantes que ingressaram 

este ano (1º semestre) nas universidades federais e institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia, que serão selecionados por aprovação em prova 
específica elaborada pela CAPES e o CNPq. 
Requisitos para candidatura dos alunos: Ser estudante de graduação, de 
qualquer área do conhecimento, que tenha ingressado este ano na UFPI

ETAPAS DE PROCESSO 
de março de 2012 – Inscrição dos estudantes por meio do envio de 

formulário de inscrição, conforme ANEXO 1 deste edital, a ser enviado para o e

jovenstalentos@ufpi.edu.br. 

mail confirmando o recebimento da inscrição será enviado, sendo 
responsabilidade do aluno entrar em contato caso, esta confirmação não seja 
recebida em 24 horas 

de março de 2012 – A PREG enviará a Inscrição dos estudantes por meio 
eletrônico que estará disponível na página da CAPES

29 de abril de 2012 – Realização da Prova  
A partir de agosto de 2012 – Início da implementação das bolsas

As bolsas terão duração de 12 meses, no valor de R$ 360,00. 
Serão concedidas 6.000 bolsas de estudo que serão distribuídas às Universidades e 

Federais, proporcionalmente ao número de inscritos em cada instituição.

A seleção será feita por meio de prova elaborada pela CAPES de conhecimentos 
por questões de múltipla escolha, a ser realizada na sede instituição do

Acesse o documento publicado pela CAPES   

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/ProgramaJovensTalentosParaCienc

Telefone: 3215 5540 
jovenstalentos@ufpi.edu.br  

 
 

Regina Ferraz Mendes 
Pró-reitora de Ensino de Graduação  

5541; 

DE ALUNOS PARA O PROGRAMA JOVENS 

Concessão de 6.000 bolsas de estudos a estudantes que ingressaram 
este ano (1º semestre) nas universidades federais e institutos federais de 

tecnologia, que serão selecionados por aprovação em prova 

Ser estudante de graduação, de 
ingressado este ano na UFPI. 

Inscrição dos estudantes por meio do envio de 
deste edital, a ser enviado para o e-

sendo 
esta confirmação não seja 

Inscrição dos estudantes por meio 
á disponível na página da CAPES.  

Início da implementação das bolsas 

Serão concedidas 6.000 bolsas de estudo que serão distribuídas às Universidades e 
Federais, proporcionalmente ao número de inscritos em cada instituição. 

de conhecimentos 
sede instituição do 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/ProgramaJovensTalentosParaCienc
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 

Inscrição No.                                                                                       Programa
1. Dados Pessoais 
Nome completo: 
Masculino                Feminino 
Endereço completo: Rua, Av.                                                                                                  
Bairro  
Telefone: (        )   
Identidade:      
Data de nascimento DIA                     MÊS                ANO
Email:       
2. Dados Acadêmicos 
Curso:                                                                 
Forma de Ingresso: SISU ampla concorrência 
Ensino Médio:  
Escola Privada (especificar) ___________________________________________________
Escola Pública (especificar) ___________________________________________________
Matricula UFPI: 

 

6. Confirmação do Aluno 

 Confirmo a veracidade das informações contidas nesse formulário e que tenho ciência das 
condições de participação no programa 
que receberei um e
responsabilidade entrar em contato caso esta confirmação não seja recebida em 24 horas
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Edital no. 20/12- PREG 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA JOVENS TALENTOS NA 

Inscrição No.                                                                                       Programa: CAPES

                                                                                                  
cidade Estado

Celular: (        ) 
     Orgão emissor: CPF   

DIA                     MÊS                ANO 
             

                                                                Campus: 
SISU ampla concorrência    SISU cotas   

Escola Privada (especificar) ___________________________________________________
Escola Pública (especificar) ___________________________________________________

 

 

Confirmo a veracidade das informações contidas nesse formulário e que tenho ciência das 
condições de participação no programa contidas no edital e na chamada pública
que receberei um e-mail confirmando o recebimento da minha inscrição
responsabilidade entrar em contato caso esta confirmação não seja recebida em 24 horas

5541; 

JOVENS TALENTOS NA CIÊNCIA  

: CAPES 

                                                                                                   no. 
Estado CEP 

          

          

 

Escola Privada (especificar) ___________________________________________________ 
Escola Pública (especificar) ___________________________________________________ 

Confirmo a veracidade das informações contidas nesse formulário e que tenho ciência das 
e na chamada pública da CAPES. Sei 

inscrição, sendo minha 
responsabilidade entrar em contato caso esta confirmação não seja recebida em 24 horas 


