
 
 

 

 

 

Termo nº _______/______ 
 
 

 

INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DE PROFESSOR ADJUNTO A 
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – EDITAL 661/2019 - VAGA 01 

 

 

 

Dados do candidato: 

Sr.(a). _____________________________________________________________________ 

RG:_______________________CPF:___________________ Tel:______________________ 

Titulação:_____________________________Instituição:_____________________________                                                        

Email:______________________________________________________________________ 

É portador de deficiência de condições especiais para a realização das provas - _____________ 

____/_____/_______             ___________________________________________________ 
Data                                                   Assinatura do Candidato(a) 

 
 
Dados da Secretaria Geral: 
No dia _____/_____/_____, recebi via correios a documentação a fim de nos termos da Resolução  
nº 02/2013 do Conselho Universitário da UFMG, proceder a sua inscrição no concurso de 
PROFESSOR ADJUNTO A do Departamento de Engenharia Elétrica, área de conhecimento: 
Expansão, operação e proteção de sistemas elétricos de potência, de acordo com a VAGA 01, do 
Edital nº 661, de 20/09/2019, publicado no Diário Oficial da União em 24/09/2019. O requerimento 
de inscrição do (a) referido (a) candidato (a) foi instruído com a seguinte documentação: 

1) Carteira de Identidade ou outra prova de ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de 
estrangeiro, documento de identificação (original e cópia ou cópia autenticada)- página -
_________; 

2) Comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral - página _________; 

3) Comprovação de quitação com o Serviço Militar, quando for o caso - página _________; 
4) Comprovação de endereço para recebimento de correspondência – página ___________; 
5) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 215,99 - página _________; 
6) 07 (sete) vias do Curriculum Vitae, sendo ________ páginas cada um; 
7) Termo de inscrição, Requerimento de inscrição, Termo de Ciência de Gravação, Termo de ciência 
para estrangeiro, Declaração nome social, Declaração de recebimento dos documentos/legislação 
pertinentes ao concurso – páginas _____a _____. 

8) Data de postagem: ____/____/______. 

9) Data e horário de recebimento na UFMG: ____/____/_____ às ____:____horas. 

Observações: 
_______________________________________________________________________________ 
Para constar, eu, Laura Maria Batista Ribeiro, Secretária Geral da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, lavrei o presente termo, que é assinado pelo (a) candidato (a), 
por mim e por uma testemunha. 

Belo Horizonte, ______ de ________________ de ______. 
 
 
________________________________         _________________________________ 

          Secretária Geral                                                 Departamento de Engenharia Elétrica 


