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Primeiro Passo: CV Lattes
Quem deverá ter currículo Lattes?

Resultados e
Como recorrer

Inscrição no
Programa

- Coordenadores das Instituições

Formulários e
Parecer Ad Hoc

Indicadores

- Bolsistas Selecionados.

Prestação
de Contas
Calendário
Página Inicial

Instituições
Participantes
Guia de
Recolhimento
Perguntas mais
Freqüentes

- Orientadores;

Preenchimento Currículo Lattes pelos bolsistas:
- Nome, CPF, data de Nascimento, email, formação acadêmica;
- Endereço residencial e sexo.
- Acesso: http://lattes.cnpq.br/

Contato

Segundo Passo: Indicação dos Bolsistas
- A Indicação é feita pelos Coordenadores das Instituições pelo endereço:
http://carloschagas.cnpq.br/
- Dados necessários:
Nome do bolsista e CPF;
Nome do Orientador e CPF;
Título do Projeto, Palavras-chave, Vigência da bolsa.

Termo de Aceite
1. Após a indicação, o termo de aceite será enviado automaticamente ao e-mail cadastra
pelo bolsista no Lattes;
IMPORTANTE: se o bolsista não recebeu automaticamente o email do termo de aceite,
verificar se está havendo algum problema com o email cadastrado no CNPq/Lattes.
Verificar também se o termo de aceite está na Plataforma Carlos Chagas pelo seguinte link:
www.cnpq.br / Plataforma Carlos Chagas / Outros Bolsistas / CPF e SENHA / Avisos:
Termo de Compromisso ( AGUARDANDO ACEITE)
2. O bolsista deverá clicar no endereço enviado por email e indicar seus dados bancári
(agência e conta corrente no Banco do Brasil);
3. Após informar os dados e enviar o aceite para o CNPq, o bolsista entrará em folha d
pagamento.
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Folha de Pagamento
1. O aceite deverá ser enviado até o dia 15 de cada mês, a fim de que o bolsista receb
pagamento do mês corrente.
2. O pagamento será depositado na conta bancária indicada pelo bolsista até o quinto di
útil do mês seguinte ao do aceite.
3. No caso do bolsista não ter ainda conta bancária, o primeiro pagamento da bolsa será
por ordem de pagamento, em qualquer agência do Banco do Brasil.
IMPORTANTE: O segundo pagamento será obrigatoriamente na conta corrente indicada
pelo bolsista.
Para indicar a conta bancária o bolsista deverá entrar no site do CNPQ, no link:
www.cnpq.br / Bolsas / Ferramentas (Antigo Serviço Restrito) / Ferramentas para
Bolsistas / Dados Bancários / CPF e Senha (senha do curriculum Lattes) / Número do
Processo (que está no Termo de Compromisso e pode ser acessado pelo Coordenador no
sistema) / Alterar dados bancários.
Se o bolsista não indicar a conta bancária, o pagamento não será efetuado.

Voltar
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