
                             Universidade Federal de São João del-Rei
                                     Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Requerimento de Inscrição
I – Identificação do Candidato

Número de Inscrição (preenchido pela UFSJ): 

Nome: 

Nome Social: 

CPF: RG: 

Estado Civil: Nacionalidade: 

Endereço Completo: 

E-mail: Celular:

II – Requerimento

Requer  inscrição  como  candidato  ao  Concurso  Público  de  Provas  e  Títulos  para
preenchimento de cargo de Professor do Magistério Superior – CPD nº  na área de 

                   
para o Departamento de 
da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei,  e  para  tanto  faz  anexar  os  seguintes
documentos:
1. Cópia de qualquer documento de identidade válido em todo o território nacional;
2. Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU);
3. Cópia do Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição;
4. Cópia do Curriculo da Plataforma Lattes (01 via).

III – Informações Complementares
                          
1. Candidato deseja concorrer à vaga reservada para candidatos negros? SIM    NÃO 
Se afirmativo, anexar Autodeclaração Étnico-Racial

2. Candidato deseja concorrer à vaga reservada para candidatos com deficiência?
SIM   NÃO  
Se afirmativo, informar qual a deficiência: 

    
3. Candidato necessita de condições especiais para realização do concurso? SIM NÃO 
Se afirmativo, qual?

                                                                                                                                                                                  
(Anexar  os  documentos  indicados  no  Edital  de  Condições  Gerais  para  solicitação  de  atendimento
especial).
IV – Local, data e assinatura do candidato
                       

, 

------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura do candidato
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