
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL 

 

 

PROTOCOLO Nº_______/_______ 
DATA ______/________/________ 

TERMO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Senhor Diretor, 
 
O abaixo assinado (nome civil) ____________________________________________________________ (nome social) 
____________________________________________________________ vem requerer de V. Sa. inscrição para o 
Concurso de Professor Adjunto A no Departamento de História, área de conhecimento: História e Ensino em História, 
nos termos do Edital nº 130, publicado no Diário Oficial da União em 23 de março de 2018. 
 

Belo Horizonte, ______ de _________________ de 20______. 
 
 

____________________________________________ 
(REQUERENTE) 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (A) 

 
Nome: ____________________________________________________________ CPF: ____.____.____-___ 

Endereço: ____________________________________________________________, nº: ______ Complemento: _____ 

Bairro: ____________________ Cidade: ____________________ UF: ______ CEP: ______.______-______  

E-mail ____________________________________________________________ 

Telefone: (_____) _________________ Celular (_____) _________________  

Graduação: ________________________________________ Instituição: _____________________________________ 

Pós-Graduação: ____________________________________ Instituição: ______________________________________ 

O(A) candidato(a), se portador de deficiência, necessita de condições especiais para realização das provas? 
SIM ☐              NÃO ☐ 

Quais? _________________________________________________________________________________________ 

 

RESERVADO À SECRETARIA-GERAL:  

 

Inscrição realizada em: ______/______/______ 
 
 

 
 
 

 
 

____________________________ 
Secretaria-Geral 

 

Data da Postagem: ______/______/______ 
Data e Horário de recebimento  
______/______/______ às ______horas_____min. 
 

 

RESERVADO À DIRETORIA:  

☐Requerimento de inscrição deferido             ☐Requerimento de inscrição indeferido 

Obs.: __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte ______/______/______                                  ________________________________________ 
                                                                                                        Diretor 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL 

 

 

PROCOLO DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 
ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA E ENSINO EM HISTÓRIA 

EDITAL Nº: 130, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 23 DE MARÇO DE 2018 

CANDIDATO(A): ____________________________________________________________ 
 
Documentos apresentados no ato da inscrição: 
 
☐Termo de requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado; Página(s): _________. 

☐Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de estrangeiro, documento de 

identificação (original e cópia); Página(s): _________. 

☐Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for o caso; Página(s): _________. 

☐Comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, dispensável no caso de candidatos estrangeiros; Página(s): _______. 

☐Comprovante de endereço para recebimento de correspondência (original e cópia); Página(s): _________. 

☐Comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de inscrição; Página(s): _________. 

☐Sete cópias do "curriculum vitae". Página(s): _________. 

 
Em caso de inscrição por Procuração: 
 
☐Procuração. Página(s): _______. 

Endereço do(a) procurador(a): ____________________________________________, nº: ______ Complemento: ______ 

Bairro: ___________________ Cidade: ___________________ UF: ______ CEP: ______.______-______ 

Telefone: (______) ________________ Celular (______) ________________  

 
 
☐Declaro que recebi no ato da inscrição: cópia do Edital nº 130, publicado no Diário Oficial da União em 23 de março 
de 2018; cópia do programa integral do Concurso; cópia da Resolução nº 13/2010, do Conselho Universitário e cópia da 
Resolução Complementar nº 02/2013 do Conselho Universitário. 
☐Autorizo receber por e-mail a documentação referida no item acima. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Candidato(a) ou Procurador 

 

Inscrição realizada em ______/______/2018 

Protocolo número nº _________/2018 

 

 

_____________________________________ 
Secretaria-Geral 

 

Via da Secretaria-Geral 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL 

 

 

PROCOLO DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 
ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA E ENSINO EM HISTÓRIA 

EDITAL Nº: 130, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 23 DE MARÇO DE 2018 

CANDIDATO(A): ____________________________________________________________ 
 
Documentos apresentados no ato da inscrição: 
 
☐Termo de requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado; Página(s): _________. 

☐Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de estrangeiro, documento de 

identificação (original e cópia); Página(s): _________. 

☐Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for o caso; Página(s): _________. 

☐Comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, dispensável no caso de candidatos estrangeiros; Página(s): _______. 

☐Comprovante de endereço para recebimento de correspondência (original e cópia); Página(s): _________. 

☐Comprovante do pagamento ou da isenção da taxa de inscrição; Página(s): _________. 

☐Sete cópias do "curriculum vitae". Página(s): _________. 

 
Em caso de inscrição por Procuração: 
 
☐Procuração. Página(s): _______. 

Endereço do(a) procurador(a): ____________________________________________, nº: ______ Complemento: ______ 

Bairro: ___________________ Cidade: ___________________ UF: ______ CEP: ______.______-______ 

Telefone: (______) ________________ Celular (______) ________________  

 
 
☐Entregue no ato da inscrição: cópia do Edital nº 130, publicado no Diário Oficial da União em 23 de março de 2018; 
cópia do programa integral do Concurso; cópia da Resolução nº 13/2010, do Conselho Universitário e cópia da 
Resolução Complementar nº 02/2013 do Conselho Universitário. 
☐ Documentação referida no item acima encaminhada por e-mail de acordo com autorização do(a) candidato(a). 

 

Inscrição realizada em ______/______/2018 

Protocolo número nº _________/2018 

 

 

_____________________________________ 
Secretaria-Geral 

 

Via do Candidato(a) 
 


