1. Objetivo:
Viabilizar a participação de graduados em cursos de mestrado/doutorado em áreas estratégicas para o
município não atendidas localmente e oferecidos por instituições universitárias de reconhecida competência
técnica e científica do País, visando a capacitação de recursos humanos qualificados.
2. Duração:
A duração máxima da bolsa de mestrado é de 24 (vinte e quatro) meses. No caso de doutorado, a bolsa é
de até 36 (trinta e seis) meses.
3. Requisitos do Curso:
· Ter reconhecimento da CAPES;
· Apresentar conceito da CAPES igual ou superior a 4 (quatro), no caso de Mestrado, e igual ou superior a 5
(cinco), no caso de doutorado.
4. Requisitos do Aluno:
· Estar aprovado em Programas de Pós-Graduação - Mestrado / Doutorado;
· Ter coeficiente final de graduação igual ou superior a 7 (sete);
5. Documentos Necessários:
· Formulário de inscrição do CMCT (FACITEC REQ 002);
· Curriculum vitae do candidato (formato livre);
· Histórico escolar da graduação e da pós-graduação (em caso de doutorado);
· Documentos pessoais do candidato - CI e CPF (cópia autenticada);
· Cadastro do orientador (FACITEC REQ 001);
· Curriculum vitae do orientador (formato Lattes);
· Termo de compromisso assinado pelo orientador da dissertação, responsabilizando-se pela orientação e
acompanhamento dos trabalhos do aluno;
· Pré-Projeto de dissertação contendo, em linhas gerais, o tema a ser tratado, o objetivo pretendido com o
estudo, o plano de trabalho detalhado com prazo de defesa da dissertação e o benefício / justificativa da
importância para o município de Vitória;
· Comprovante de matrícula / aceitação do Programa de Pós-Graduação;
· Programa do curso (modelo enviado à CAPES).
6. Condições Específicas:
Caberá ao CMCT a definição das áreas estratégicas a serem atendidas. O CMCT atenderá
preferencialmente cursos de doutorado. O candidato deverá estar cursando até o primeiro ano do curso de
mestrado e/ou doutorado para recebimento do auxílio. Os alunos contemplados obrigar-se-ão, ao término
da mesma, a exercer sua atividade profissional no município por um período equivalente ao prazo de
duração da bolsa, expresso através de vínculo institucional ou execução de projeto. As bolsas serão
concedidas aos estudantes através de contratos de financiamento reembolsáveis, com cláusula de 100%
(cem por cento) de bonificação para aqueles que defenderem dissertação/tese no prazo estipulado de dois
anos e seis meses (mestrado) e três anos e seis meses (doutorado). As Bolsas de Demanda Social são
ofertadas por meio de editais específicos.

