
ANEXO VII 

CHECKLIST – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A SEREM 

ENTREGUES NO ATO DA INSCRIÇÃO 

 

Documentos em conformidade com item 3.1 Check 

a) Requerimento dirigido à Coordenação solicitando inscrição, 

devidamente assinado pelo(a) candidato(a) (ANEXO III); 

 

b) Formulário de Inscrição devidamente preenchido incluindo uma 

foto recente digitalizada (ANEXO IV); 

 

c) Cópia digitalizada dos documentos RG, CPF, Título de Eleitor e 

Declaração de quitação Eleitoral (TSE) (emitidos pelos sítios eletrônicos 

dos Tribunais Eleitorais, ou Cartórios Eleitorais). Candidato(a)s 

estrangeiro(a)s devem apresentar a cópia do Passaporte; 

 

d) Candidatos do sexo masculino devem apresentar cópia 

digitalizada de Comprovante de Quitação como Serviço Militar; 

 

e) As candidatas que estiverem na condição de mães com filhos de 

até 5 (cinco) em conformidade com o item 5.7, devem apresentar cópia 

da certidão de nascimento do(s) filho(s); 

 

f) Cópia digitalizada de documento comprobatório de conclusão do 

Curso de Graduação reconhecido pelo MEC; 

 

g) Cópia digitalizada de documento comprobatório de conclusão do 

Curso de Mestrado reconhecido pela CAPES/MEC, respeitado o item 

1.1, ou, para o caso previsto no item 1.2, documento emitido pela 

Coordenação de Mestrado informando a data prevista para defesa da 

dissertação do(a) candidato(a); 

 

h) Cópia digitalizada do Histórico Acadêmico do Mestrado;  

i) Comprovação do vínculo institucional para os canditados que 

concorrerão em vagas destinadas à servidores efetivos da UFERSA 

(conforme Resolução CONSUNI/UFERSA 007/2015); 

 

j) Declaração da empresa/instituição com a intenção da liberação 

total ou parcial das atividades laborais, para o(a)s candidato(a)s que 

possuem vínculo empregatício; 

 

k) Currículo Lattes atualizado acompanhado da cópia digitalizada 

dos documentos comprobatórios referentes à produção científica e 

atuação profissional (ambas considerando os últimos 5 anos - jan/2016 

a dez/2020);  

 

l) Quadro de pontuação (ANEXO V) devidamente preenchido com 

a pontuação observada pelo(a) candidato(a) e indicação da localização 

dos documentos comprobatórios no arquivo (número da página). 

 

m) Projeto de Pesquisa em consonância com os padrões 

estabelecidos nos itens 4.1 e 4.2. 

 

 


