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O Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO), da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) comunica aos interessados que estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo para concessão de benefícios do CNPq para Doutorado, do 
Programa APOIO A FORMAÇÃO DE DOUTORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, 
conforme Chamada Pública 01/2019 – CNPq 
 

1. OBJETO DE PESQUISA DOS DOUTORANDOS 

As bolsas serão concedidas para execução do projeto intitulado “Impacto da Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamento da Infecção pelo HIV na Saúde Bucal de Pacientes que 
Apresentam Risco de Exposição” da Escola de Ciências da Vida, da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná com o Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas 
da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo (FOB-USP).  
 
A coordenação institucional do programa é realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação da PUCPR e a coordenação no PPGO é realizada pelo respectivo 
coordenador do programa de pós-graduação. 
 
Os projetos de doutorado devem estar vinculados a apenas um dos três temas:  
 
TEMA 1 - Avaliação clínica e por imagens da presença de doenças e condições bucais, 
dentárias e periodontais, de pacientes HIV positivos em tratamento antirretroviral, 
pacientes com risco de exposição, antes e após o uso da PrEP e, antes e após, o uso da 
PEP. 
 
TEMA 2 - Avaliação citológica de alterações do epitélio bucal, de pacientes HIV positivos 
em tratamento antirretroviral, pacientes com risco de exposição, antes e após o uso da 
PrEP e, antes e após o uso da PEP. 
 
TEMA 3 - Análises salivares de pacientes HIV positivos em tratamento antirretroviral, 
pacientes com risco de exposição, antes e após o uso da PrEP e, antes e após o uso da 
PEP. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. RECURSOS DISPONIBILIZADOS 

 
è 5 (cinco) bolsas de doutorado no valor mensal de R$2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) por até 48 meses, conforme Tabela vigente de Valores de 
Bolsas do CNPq no País1; 

è Para cada bolsa de doutorado estará associada uma taxa de bancada no valor 
mensal de R$ 394,00, conforme Tabela vigente do CNPq no País. A taxa de 
bancada deverá ser utilizada exclusivamente para necessidades relacionadas 
ao projeto de pesquisa em desenvolvimento e requer prestação de contas pelo 
bolsista na Plataforma Carlos Chagas ao término do projeto. Mais informações 
sobre o uso da taxa de bancada podem ser acessadas em: RN 008-2008 – 
CNPq - Regulamenta a utilização de recursos financeiros referentes à taxa de 
bancada2. 

è Os valores da bolsa e da taxa de bancada serão depositados diretamente aos 
bolsistas pelo CNPq, em conta corrente individual, em nome do bolsista, 
obrigatoriamente no Banco do Brasil. 
 

3. REQUISITOS DO BOLSISTA 
 

è Ter sido aprovado no processo seletivo do presente edital 08/2020 disponível 
no site do PPGO; 

è Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
è Não ser aposentado; 
è Estar em gozo de licença ou afastamento sem remuneração/salário ou, ainda, 

ter o contrato suspenso com a instituição empregadora; 
è Não possuir qualquer relação de trabalho com o Grupo Marista. 
è Se servidor público, demonstrar regularidade do afastamento do exercício do 

cargo, salvo se conciliáveis as atividades do doutorado com a jornada laboral 
(comprovada com grade horária de compatibilidade). 

è Não receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional, 
concomitante com a bolsa do CNPq, exceto quando contratado como professor 
substituto nas instituições públicas de ensino superior, desde que devidamente 
autorizado pela coordenação do curso com a anuência do orientador. 

è Não acumular a bolsa com outras do CNPq ou de quaisquer agências nacionais, 
estrangeiras ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou 
congêneres. 
 
 
 

 
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 
1 http://cnpq.br/no-pais/ 
2 http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/24896 



è Ex-bolsistas do CNPq, da CAPES ou de outras agências públicas, que tenham 
usufruído o tempo regulamentar previsto para a bolsa de doutorado não são 
elegíveis para receberem bolsa neste projeto. 

è A bolsa pode ser concedida a estrangeiro com situação regular no País, 
cabendo ao coordenador do projeto verificar a legalização do visto de entrada e 
permanência no País durante a vigência da bolsa e manter em seu poder os 
documentos comprobatórios.  

 

5. PROCESSO SELETIVO: 
 

O processo seletivo será realizado pela Comissão de Bolsas do PPGO e pela 
Equipe de Pesquisa do Projeto CNPq no PPGO/PUCPR. Como critérios para classificação 
dos candidatos serão considerados os seguintes aspectos: 

 
a. Perfil do candidato e compatibilidade com os temas mencionados no item 1 desse 

Edital, a serem avaliados pelos professores(as) integrantes da equipe de pesquisa 
do PPGO.  

b. Análise de Currículo Lattes com base nos aspetos de Formação Complementar 
(Bloco A) e Produção Bibliográfica (Blocos B e C), conforme item 5.2 deste edital. 
 
 

5.1 Classificação dos candidatos:  
 
A classificação dos candidatos será realizada conforme pontuação descrita no item 

5.2. 
Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, a ordem de classificação seguirá 

os seguintes critérios, nesta ordem: maior pontuação no índice de Produção Bibliográfica 
no Bloco B descrito no item 5.2, e, em segundo lugar, tempo de diplomação no Mestrado. 

 

 
5.2 Pontuação para classificação: 
 
Bloco A - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

  Pontos por ano 

1 PIBIC Master 5,0 

2 PIBIC / Iniciação Científica 3,0 

 
Bloco B - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (repetir a numeração se houver mais de 
um) 

  
ARTIGOS PUBLICADOS OU ACEITOS 

(Qualis Capes) 
 

 
Pontos por unidade 

3 A1 10,0 

4 A2 9,0 

5 B1 8,0 

6 B2 4,0 

7 B3 2,0 

8 B4 1,0 

9 B5 0,5 



 

 

 

Bloco C - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (repetir a numeração se houver mais de 
um) 

  
PALESTRA E/OU APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS 

(identificação de apresentador no certificado ou anais) 
 

 
Pontos por unidade 

10 Internacional 2,0 

11 Nacional 1,0 

12 Local 0,5 

 
5.3 Inscrição para o Processo Seletivo: 
 

A inscrição deverá ser protocolada por e-mail na secretaria do PPGO 
(ppgo@pucpr.br) entre às 8h00 do dia 22 de abril de 2020 e às 23h59 do dia 29 de maio 
de 2020, em 4 (quatro) arquivos, em formato .PDF, assim separados:  
 
• Requerimento preenchido com a opção pelo tema de interesse (Anexo II);  

• Histórico Escolar do Mestrado; 

• Link do Currículo Lattes atualizado e comprovante digitalizado das publicações (pelo 

menos primeira página dos artigos) e/ou produtos (certificados, protocolos, etc.).  

• Salienta-se que documentação incompleta acarreta a desclassificação para inscrição, 

caso o(a) candidato(a) não regularize sua situação até o prazo final de inscrição, 

reenviando os documentos.  

 
6. RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA: 

 
è Cumprir com as atividades acadêmicas do doutorado de acordo com o 

Regulamento do PPGO; 

è Enviar para publicação em periódico indexado, no mínimo, dois artigos 

relacionados à tese, antes da publicação do edital de defesa; 

è Defender a tese, impreterivelmente, em até 48 meses da primeira matrícula no 

Programa; 
è Manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes, registrando a condição de 

bolsista do CNPq; 
è Dedicar-se integralmente às atividades previstas no projeto ou plano de trabalho 

aprovado pelo CNPq, durante a vigência da bolsa (preferencialmente nas 
dependências da PUCPR, ou nas dependências da FOB/USP conforme plano 
de trabalho acordado entre bolsista e orientador); 

è Ressarcir o CNPq quanto aos recursos pagos em seu proveito, atualizados pelo 
valor da mensalidade vigente no mês da devolução, no caso de abandono ou 
desistência de própria iniciativa, sem motivo de força maior, ou pelo não 



cumprimento das disposições normativas, no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da data em que se configurar o abandono ou desistência. 

è Devolver ao CNPq eventuais benefícios pagos indevidamente.  
è Encaminhar ao orientador, à Comissão de Bolsas e coordenação do PPGO 

relatórios parciais sempre que solicitados, relatório técnico final e cópia da 
prestação de contas das taxas de bancadas efetivamente recebidas. 

è Encaminhar ao CNPq, em formulário eletrônico específico, relatório técnico final 
e prestação de contas das taxas de bancada com a aprovação do orientador. 

è Fazer referência ao apoio recebido em trabalhos publicados em decorrência das 
atividades apoiadas pelo CNPq, necessariamente com as seguintes 
expressões, no idioma do trabalho:  
a) se publicado individualmente: "O presente trabalho foi realizado com apoio 
do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Brasil". 
b) se publicado em co-autoria: "Bolsista do CNPq - Brasil". 

à Zelar pela observância ao Regimento Geral da PUCPR, pelas normativas da RN 
017/2006 do CNPq, da CP 01/2019 do CNPq e demais normativas pertinentes 
ao desenvolvimento do projeto. 

 
7. DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA: 

 
a) Fotocópia do cabeçalho do extrato bancário ou da frente do cartão do Banco do 

Brasil, em que conste: nome do titular da conta corrente (obrigatoriamente em 
nome do bolsista), número da agência e número da conta corrente;  

b) Fotocópia de documentos de identificação (RG e CPF);  
c) Comprovante de residência; 
d) Comprovante de matrícula no doutorado. 

 
8. EQUIPE DE PESQUISA DO PROJETO CNPQ NO PPGO/PUCPR: 

- Profa. Dra. Luciana Reis Azevedo Alanis (e-mail: l.azevedo@pucpr.br) 

- Prof. Dr. Paulo Henrique Couto Souza (e-mail: couto.s@pucpr.br) 

- Profa. Dra. Evelise Machado de Souza (e-mail: evelise.souza@pucpr.br) 

 

Disposições gerais 

• Não preenchendo as vagas e não havendo candidatos em lista de espera, será 

lançado edital complementar com indicativo de temas e datas para novo processo 

seletivo. 

• Casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão de Bolsas do PPGO. 

 

Curitiba, 20 de Abril de 2020. 

 

Comissão de Bolsas do PPGO 

 



ANEXO I 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO COM ABRANGÊNCIA AOS TRÊS TEMAS 

 

O panorama epidemiológico brasileiro e global revela números alarmantes para as 

principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Segundo os dados mais 

recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 36,7 milhões de pessoas 

vivem com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 2,1 milhões de novos casos de 

infecção foram detectados no ano de 2015 em todo o mundo (1). No Brasil, o último 

boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde mostrou que, de 2007 até 

junho de 2017, foram notificados 194.217 casos de infecção por HIV. Além disso, o país 

tem registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) nos últimos cinco anos (2). 

As ISTs tornam-se notórias não somente por seus números expressivos de 

prevalência e incidência, mas também devido à gravidade e às complicações a elas 

associadas. Consequentemente, caracterizam-se como motivo de preocupação no âmbito 

da saúde pública. No Brasil, HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais são agravos de notificação 

compulsória, segundo diretrizes do Ministério da Saúde (3). Isso se justifica, em parte, 

devido ao potencial de disseminação, magnitude, gravidade e severidade que 

apresentam. Além disso, ISTs geram impactos financeiros consideráveis na saúde 

pública. Por exemplo, em 2015, os gastos governamentais com HIV/AIDS 

corresponderam a 61% do total de gastos com a epidemia, mundialmente. No Brasil, neste 

mesmo ano, o setor público participou com 75,8% dos aproximados US$ 2,2 bilhões que 

foram gastos em HIV/AIDS no país (4). 

Neste contexto, todas as pessoas que buscam avaliação e tratamento para ISTs 

devem ser rastreadas para infecção por HIV. A triagem deve ser rotineira, mesmo se o 

paciente não for suspeito com riscos comportamentais específicos (5). O diagnóstico 

precoce da infecção pelo HIV é essencial, tanto para a saúde dos pacientes, quanto para 

reduzir o risco de sua transmissão (6). A avaliação inicial também inclui a discussão sobre 

os benefícios do tratamento. Em casos emergenciais, o tratamento pode ser iniciado 

imediatamente após a exposição ao vírus, por meio da profilaxia pós-exposição (PEP) 

com drogas antirretrovirais (7). O próprio uso da terapia antirretroviral (TARV) para o 

tratamento da infecção pelo HIV melhorou constantemente desde a implantação da 

potente terapia combinada em 1996, mostrando bons resultados na redução da morbidade 

e mortalidade associada ao HIV. Além disso, é altamente eficaz na prevenção da 



transmissão do vírus. Nestes casos, a TARV no parceiro infectado diminui o risco de 

transmissão para o parceiro não infectado em 96%. Por estas razões, deve ser oferecida 

a todas as pessoas infectadas (8).  

Geralmente, o início de TARV é indicado para pacientes que apresentem taxas de 

LT-CD4+ acima de 500 células/mm3, assim como para todos os indivíduos sintomáticos, 

independentemente da contagem de LT-CD4+. Entendem-se por sintomáticos os 

pacientes que apresentam sintomas indicativos de imunodeficiência e manifestações 

clínicas atribuídas diretamente ao HIV. Recomenda-se também o início de TARV para 

todos os indivíduos assintomáticos com LT-CD4+ menor ou igual a 500 células/mm3 e LT-

CD4+ acima de 500 células/mm3 na coinfecção pelo vírus da hepatite B (HBV). Os 

medicamentos recomendados para iniciar a TARV pertencem a três classes amplamente 

utilizadas: inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos e nucleotídeos 

(ITRN/ITRNt); inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos (ITRNN); 

inibidores de protease reforçados com ritonavir (IP/r). A terapia inicial deve sempre incluir 

combinações de três antirretrovirais, sendo dois ITRN/ITRNt associados a um ITRNN ou 

IP/r (9). No Brasil, para os casos em início de tratamento, o esquema inicial preferencial 

deve ser a associação de dois ITRN/ITRNt – lamivudina (3TC) e tenofovir (TDF) – 

associados ao inibidor de integrase (INI) – dolutegravir (DTG), com exceção dos casos de 

coinfecção TB-HIV, MVHIV com possibilidade de engravidar e gestantes (10). 

Na tentativa de controlar a maior progressão da epidemia do HIV/AIDS em todo o 

mundo, novas estratégias de prevenção e tratamento têm sido advogadas, como é o caso 

da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, e da profilaxia pós-exposição, 

conhecida como PEP, já citada anteriormente (11). 

No primeiro caso, os princípios ativos que compõem os medicamentos da PrEP já 

foram testados em diversos estudos clínicos, de acordo com uma revisão sistemática 

recente, os quais apontam sua segurança e sua eficácia (12). A eficácia da PrEP está 

diretamente ligada a adesão à medicação. Nos estudos onde os voluntários apresentaram 

baixa adesão (abaixo de 40% de detecção plasmática do fármaco), a redução do risco de 

infecção pelo HIV foi inferior quando comparado aos trabalhos onde os pacientes 

apresentaram alta adesão ao tratamento (acima de 70% de detecção plasmática do 

fármaco) (13, 14, 15). Entretanto, a farmacocinética desses medicamentos não é igual 

para todas as vias de exposição ao vírus. A orientação quanto ao tempo de proteção aos 

diferentes tecidos deve ser bem explicitada ao usuário. O tempo para proteção efetiva da 

mucosa vaginal é três vezes maior do que da mucosa anal (16).  



No segundo caso, o tratamento para profilaxia pós-exposição (PEP) foi uma 

estratégia criada para evitar que pessoas que tiveram contato com pessoas, ou material 

biológico, considerados de risco para contaminação por HIV, adquirissem a infecção viral. 

O uso da PEP deve ser realizado somente se a procura do tratamento ambulatorial for 

realizada antes de decorridas 72 horas após o momento da exposição e se o teste rápido 

realizado no momento der negativo para o vírus. No Brasil, o esquema inicial da PEP inclui 

3 ARV, geralmente o protocolo institui o uso diário de Tenofovir, Lamivudina, Dolutegravir 

por 28 dias. Em alguns países, como o Canadá, o uso de Tenofovir associado com 

Emtricitabina associados a um terceiro ARV de escolha (Danuravir, Dolutegravir, 

Raltegravir) é o tratamento preferencial. Os esquemas citados podem sofrer alterações 

em casos especiais de contraindicação ou indisponibilidade do fármaco no momento (17, 

18).  

Considerando este panorama, muitos estudos envolvendo o tema HIV/AIDS e suas 

possíveis complicações, sendo elas relacionadas à infecção pelo HIV e ao uso de 

medicamentos antirretrovirais, têm sido desenvolvidos. O baixo status socioeconômico e 

as coinfecções mostraram-se associados à piora da qualidade de vida dos pacientes com 

HIV/AIDS. Além disso, as mulheres apresentaram qualidade de vida significativamente 

menor nos domínios físico, psicológico e de independência quando comparadas aos 

homens (19). A depressão também tem sido associada a mudanças nas percepções 

gerais de saúde, bem-estar emocional que leva, consequentemente, a alterações na 

qualidade de vida de pacientes com HIV (20, 21). Considerando ainda um ponto de vista 

de condições clínicas gerais, estudos já mostraram a associação da infecção pelo HIV 

com risco aumentado de aterosclerose (22), e presença de insônia e pior qualidade de 

sono nesses pacientes (23). As condições associadas ao HIV, tais como doenças 

cardiovasculares, diabetes, osteoporose e demência, são mais prevalentes em indivíduos 

mais velhos do que em adultos jovens infectados pelo vírus (24). O trabalho de Lee et al. 

(25) relacionou um índice aumentado de casos de câncer em indivíduos com a infecção 

pelo HIV quando iniciaram a TARV, enquanto Hoffman et al. (26) relataram maior 

probabilidade de aborto espontâneo ou natimorto em mulheres com HIV que continuaram 

o uso de antirretrovirais após a concepção. 

As complicações estomatológicas (bucais) são relativamente comuns em pessoas 

com ISTs, especialmente em portadores de HIV/AIDS (27). Tais complicações 

estomatológicas podem impactar negativamente na saúde e na qualidade de vida das 

pessoas afetadas pelo problema. Nesse contexto, a literatura mostra ampla variedade de 

manifestações bucais associadas ao HIV (28), as quais podem constituir primeira 



evidência clínica de doença. É importante salientar que a maioria dos pacientes com 

HIV/AIDS (cerca de 90%) apresenta alterações intrabucais e extrabucais (29). Em 2014, 

Al-Attas (30) investigou a prevalência das lesões bucais e peribucais em 50 indivíduos 

infectados pelo HIV na Arábia. As manifestações da infecção pelo HIV mais comumente 

observadas foram: hiperpigmentação da mucosa (56%), candidíase (14%), ressecamento 

de lábios e mucosas (12%), e inchaço uni ou bilateral de glândulas salivares (10%). Além 

disso, existem manifestações bucais provenientes de efeitos adversos de agentes 

antirretrovirais, tais como: eritema multiforme, reações liquenóides, hipossalivação, 

distúrbios do paladar e parestesia perioral (31, 32). Alguns estudos também têm mostrado 

alterações no osso alveolar de pacientes HIV positivos em TARV (33, 34, 35). 

Além destes casos, para pacientes HIV positivos, alguns efeitos mais graves foram 

relatados com o uso de análogos de nucleosídeos, como o Viread, componente do 

Truvada. Foram relatados casos de acidose lática e hepatomegalia grave com esteatose, 

principalmente em pacientes do sexo feminino, podendo ser fatal. Casos associados a 

fatores de risco como obesidade e exposição prolongada a nucleosídeos são mais 

comuns do que não associados. Outras alterações que podem estar ligadas ao uso do 

Truvada são: diminuição da função renal, diminuição na densidade mineral óssea 

associada a um maior número de fraturas, casos de osteomalácia, redistribuição de 

gordura corporal e síndrome da reconstituição imune (36). 

Em relação à profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), estudos relataram diminuição 

da função renal nos voluntários que utilizavam este método, com retorno posterior da 

função normal após interrupção da droga. Outros estudos relataram diminuição da função 

hepática ou da densidade óssea em alguns voluntários (37). Ocasionalmente, pacientes 

tiveram que descontinuar o uso da PrEP devido a problemas gastrointestinais, porém na 

maior parte destes casos houve a retomada do tratamento após melhora clínica sem 

reincidência dos sintomas (38, 39). Devido a esses fatores é importante a realização de 

exames que avaliem a função renal e hepática antes da instituição da PrEP, incluindo 

testes para hepatite. Pessoas com histórico de fratura patológica devem ser examinadas 

antes da instituição desta terapia (16). 

Assim como o TARV e a PrEP, os pacientes que fazem uso da PEP também 

apresentam alguns efeitos colaterais. Entretanto, devido ao curto tempo de terapia estes 

efeitos geralmente são autolimitados, com alterações laboratoriais discretas e transitórias, 

as quais são pouco frequentes. Dentre os principais sintomas estão cefaleias, problemas 

gastrointestinais e fadiga. Mesmo com poucos efeitos adversos, após duas semanas de 

terapia, os pacientes são solicitados a retornarem ao local para reavaliação e reforço da 



adesão ao tratamento. Sendo assim, exames laboratoriais como creatinina, ureia, amilase, 

aspartato aminotransferase (ALT), alanina aminotransferase (AST), glicemia e 

hemograma são solicitados antes e durante o tratamento com este método. Além destes 

exames, o teste rápido de HIV é realizado decorridos 30 e 90 dias do momento da 

exposição (17).  
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ANEXO II 

 

 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO CNPq 

 

 

Eu,__________________________________________________________________________, 
admitido (a) no Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO - Stricto Sensu da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná - PUCPR, no mês de  _____ do ano de ________, venho por 

meio deste, requerer à Comissão de Bolsas deste programa, a concessão de benefício do 
CNPq para Doutorado, do Programa APOIO A FORMAÇÃO DE DOUTORES EM 
ÁREAS ESTRATÉGICAS, conforme Chamada Pública 01/2019 – CNPq.  
 

Quero vincular meu projeto de doutorado ao tema (assinalar um tema): 

 
(.....) TEMA 1 - Avaliação clínica e por imagens da presença de doenças e condições 
bucais, dentárias e periodontais, de pacientes HIV positivos em tratamento antirretroviral, 
pacientes com risco de exposição, antes e após o uso da PrEP e, antes e após, o uso da 
PEP. 
 
(.....) TEMA 2 - Avaliação citológica de alterações do epitélio bucal, de pacientes HIV 
positivos em tratamento antirretroviral, pacientes com risco de exposição, antes e após o 
uso da PrEP e, antes e após o uso da PEP. 
 
(.....) TEMA 3 - Análises salivares de pacientes HIV positivos em tratamento antirretroviral, 
pacientes com risco de exposição, antes e após o uso da PrEP e, antes e após o uso da 
PEP. 
 

Declaro, ainda, estar ciente dos termos contidos no edital do processo de concessão. 

 

 

Curitiba, ______de ______________ de _________. 

 

 

__________________________ 

                Assinatura 

 

 
 

 


