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PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº______
Edital n. _____, publicado no DOU em ___/___/_____.
Declaramos que recebemos os seguintes documentos necessários para inscrição no concurso público de Professor
________________, Nível ____, do Departamento ______________ _____________________________________da
Escola
de
Enfermagem
da
Universidade
Federal
de
Minas
Gerais,
área
de
conhecimento
________________________________________________________________________________________________do
(a) Sr.(a):
NOME DO(A) CANDIDATO(A):

I) Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro,
deverá ser portador do visto pertinente.
II) Declaração de que possui os seguintes documentos: prova de quitação com a Justiça
Eleitoral e com o Serviço Militar, quando couber.
III) Comprovante de pagamento (Guia Única de Recolhimento da taxa de inscrição no valor
especificado no edital) ou isenção da taxa de inscrição.
IV) Comprovante de endereço.
V) Curriculum Vitae em 07 (sete) cópias. Documentos comprobatórios em via única com
documentos

numerados

sequencialmente,

preferencialmente,

na

mesma

seqüência

apresentada no currículo.
(

) Documentos comprobatórios entregues no ato da inscrição.

(

) Documentos comprobatórios deverão ser entregues até dez dias após a data final das

inscrições.
(

) Documentos comprobatórios deverão ser apresentados em até 24 horas após a divulgação

da lista de classificados de etapa eliminatória.
VI) Memorial em 07 (sete) cópias (quando solicitado em edital)
VII) Tema do Seminário (quando solicitado no edital):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VIII) Requerimento de Inscrição (formulário próprio).
IX) Termo de Ciência de Gravação.
X) Prova da Titulação exigida no Edital. Em qualquer hipótese, tratando-se de graus obtidos em
instituição estrangeira deverá ser comprovada a revalidação ou o reconhecimento pela UFMG,
até 05 (cinco) dias úteis antes do início do concurso. Os graus obtidos em cursos não
credenciados podem ser considerados desde que sejam também reconhecidos pela UFMG.
Belo Horizonte,

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

______/ _____/ __________

ASSINATURA DO CANDIDATO

