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PROCESSO SELETIVO PPGLIN DE BOLSA MESTRADO 2023 NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE 

FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES OU DA FAPESB 

 

RESULTADO  

A Comissão de Bolsas e Acompanhamento, instituída pelo Colegiado do Programa 

de Pós-Graduação em Linguística, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

no uso de suas atribuições, observando os critérios divulgados na chamada do 

PROCESSO SELETIVO PPGLIN DE BOLSA MESTRADO 2023, quais sejam:  

 

1- Ordem decrescente de nota final obtida pelos(as) mestrandos(as) no 

processo seletivo do curso de mestrado, respeitando-se o número de 

bolsas disponíveis.  

2- Disponibilidade para dedicação integral às atividades do Programa 

de Pós-Graduação em Linguística. 

3 – Fixação de residência na cidade de Vitória da Conquista para se 

dedicar ao curso; 

4- Não acumulação de percepção da bolsa com qualquer modalidade de 

auxílio ou bolsa de outros programas da CAPES, da FAPESB, da UESB ou 

de qualquer outra agência de fomento pública, nacional ou 

internacional, ou empresa pública ou privada. 

 

procedeu, no dia 14 de março de 2023, à análise da seguinte documentação 

entregue pelos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas: 

1 - Formulário de solicitação da bolsa; 

2- Cópia do Comprovante de residência fixa atualizado do(a) 

candidato(a) ou documento que comprovasse a vinculação na residência 

fixa em Vitória da Conquista;  

3- Declaração assinada pelo(a) candidato(a), informando não ser 

beneficiado por alguma bolsa e que tem conhecimento e se compromete 

a não se beneficiar com outra bolsa, de qualquer natureza, durante a 

vigência da bolsa concedida; 

4- Declaração assinada pelo(a) candidato(a), informando não ter 

vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência da bolsa 

concedida. 

 

Após análise dos quatros documentos mencionados de cada candidato(a), a 

Comissão de Bolsa e Avaliação chegou ao resultado apresentado no quadro a 

seguir: 
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DISCENTE  RESULTADO 

Ana Clara Benevides Lopes Contemplado(a)/ condicionado(a)* 

Frances Luíza Nascimento Brandão Contemplado(a) 

Joedson dos Santos Azevedo Contemplado(a)/ condicionado(a)* 

Rayara Morais Sampaio de Lima Contemplado(a) 

Cecília de Almeida Ribeiro Contemplado(a) 

Mayara Ferraz Lopes da Encarnação Contemplado(a)/ condicionado(a)* 

Camila Vieira dos Santos Lista de Espera ** 

Gabriela Sousa Paiva Lista de Espera ** 

Fabiana dos Santos Santana Lista de Espera/condicionado(a)*  ** 

Kenia Regis Lemos Lista de Espera/condicionado(a)*  ** 

 
*Destacamos que um dos critérios estabelecidos para o(a) candidato(a) ser considerado 

apto à bolsa de Demanda Social (DS) é não ter vínculo empregatício durante a vigência 

da bolsa. Entretanto, no momento da verificação dos documentos, com destaque 

a“Declaração assinada pelo(a) candidato(a), informando não ter vínculo empregatício 
e/ou estatutário durante a vigência da bolsa concedida”, a Comissão de Bolsa e 

Acompanhamento identificou a existência de vínculo empregatício atual do(a) 

candidato(a).Se, quando convocado(a), o(a) candidato(a) não entregar, na data a ser 

estabelecida de entrega da documentação para implementação da bolsa, documento que 

comprove afastamento ou desligamento das atividades laborais no período da vigência da 

bolsa, perderá o direito da bolsa ora deferida. 

 

** A Comissão esclarece que, até 15/03/2023, o PPGLin contava com 6 bolsas de mestrado 

da Capes disponíveis e que serão implementadas, por ordem de classificação. Os 

candidatos(as) que foram considerados(as) aptos(as), mas que ficaram na lista de espera 

serão contemplados à medida que mais bolsas ficarem disponíveis no decorrer de 2023 

para o Programa.  
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Vitória da Conquista, 15/03/2023. 


