
TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA

Título do Projeto

BOLSA DE xxxxxx

OUTORGANTE: xxxxxx

OUTORGADO: xxxxxx

ENDEREÇO: xxxxxx

E-MAIL: xxxxxx

INSTITUIÇÃO: xxxxxx

UNIDADE: xxxxxx

VALOR: xxxxxx

COORDENADOR: xxxxxx

DURAÇÃO xxxxxx

A AGEVAP, em razão do resultado do Edital de Chamamento XXXXX, defere ao OUTORGADO,

XXXXX inscrito no CPF sob o n.º XXXXX com a concordância da INSTITUIÇÃO XXXXX a que está

vinculado, a bolsa especificada no presente TERMO, mediante as cláusulas e condições

seguintes, a que se obrigam:

Art. 1.º - O OUTORGADO se obriga a comunicar imediatamente à AGEVAP qualquer

modificação de sua situação inicial e de seus bolsistas (vínculos empregatícios, outras bolsas

concedidas, interrupções das atividades, mudanças de residência) ou quaisquer outras que

possam influir no desempenho de suas obrigações ora contraídas.

Art. 2.º - O OUTORGADO se obriga a apresentar à AGEVAP os produtos dentro do cronograma

avençado conforme estabelecido no Edital de Chamamento.

Art. 3.º - O presente TERMO não cria e não envolve nenhuma espécie de relação empregatícia

entre o OUTORGADO e a AGEVAP.

Art. 4.º - A violação de qualquer das cláusulas do presente TERMO importará em sua rescisão,

bem como dará direito à AGEVAP de restringir apoios futuros ao OUTORGADO, registrando-o

em cadastro interno de inadimplentes.

Art. 5.º - Caberá ao ORIENTADOR e/ou à INSTITUIÇÃO prestar as devidas informações quanto

ao desempenho do OUTORGADO, no que se refere ao projeto em desenvolvimento, podendo,

a qualquer tempo, quando justificado, requerer a suspensão/cancelamento do pagamento da

bolsa.

Parágrafo único - O ORIENTADOR se compromete a informar à AGEVAP a conclusão dos

trabalhos inerentes à bolsa concedida.

Art. 6.º - Caberá à INSTITUIÇÃO de vinculação do OUTORGADO desenvolver os melhores

esforços para a solução de eventuais inadimplementos das obrigações estipuladas neste

TERMO.



Art. 7 - O OUTORGADO e a INSTITUIÇÃO declaram que aceitam a bolsa que neste ato é deferida

e comprometem-se a cumprir o disposto neste instrumento, em todos os seus termos e

condições.

AGEVAP OUTORGADO


