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E D I T A L Nº 004/2022 - PBF/BOLSAS –Doutorado 
         Seleção Setembro /22 

 
 
A Professora Dr.ª SIMONE APARECIDA 
GALERANI MOSSINI, Presidente da 
Comissão de Bolsas do Programa de Pós-
Graduação em Biociências e Fisiopatologia 
do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Estadual de Maringá, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias,... 
 

TORNA PÚBLICO 
 

Art. 1º - Fica assim CLASSIFICADA no processo seletivo de bolsas de estudo do 
Curso de Doutorado (Seleção Setembro/22) do Programa de Pós-Graduação em 
Biociências e Fisiopatologia para o período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023 a 
doutoranda: 
 

 CANDIDATO CLASSIFIC. PONTUAÇÃO 

Karla Larissa Trassi Ganaza Domingues 1º 231,91 
 
Art. 2º - A candidata assim que convocada para cadastramento da bolsa deverá 
entregar na secretaria do PBF os documentos abaixo cujos modelos encontram-se 
disponíveis no site do PBF (processo seletivo - bolsas de doutorado): 

1. Termo de compromisso com firma reconhecida 
2. Declaração de que não possui vínculo empregatício anexando xerox da carteira 

de trabalho ou declaração constando que não possui o referido documento  
3. Declaração de que reside em Maringá ou região metropolitana anexando xerox 

do comprovante de endereço em nome do aluno. Estando o comprovante de 
endereço em nome de terceiro, este deve apresentar declaração de que o 
mestrando reside no endereço do documento em que seja titular. 

4. Declaração do orientador de que zelará para que o aluno cumpra as normas de 
concessão de bolsas estabelecidas pela CAPES e PBF  

5. Número de CONTA CORRENTE e agência do BANCO DO BRASIL como 
titular da conta, para que seja viabilizado cadastro do bolsista junto ao órgão 
financiador 

Art. 4º. O currículo entregue para o processo seletivo de bolsas poderá ser retirado 
até o dia 30/09/2022, pois após esta data o mesmo será descartado. 

 
PUBLIQUE-SE. 

Maringá, 9 de setembro de 2022 
 
 

 
Prof.ª Dr.ª Simone Aparecida Galerani Mossini 

Coordenadora 


