
1. E-mail *

Dados para inscrição do(a) candidato(a)

2.

Arquivos enviados:

3.

4.

5.

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Outro

6.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

7.

8.

9.

Arquivos enviados:

Edital nº 05/2021 - Formulário de Inscrição
*Obrigatório

1. Envio de uma foto 3x4 recente (formatos aceitos: PDF ou .png) *

2. Nome completo (sem abreviações) *

3. Nome da mãe (sem abreviações) *

4. Sexo *

5. Data de nascimento *

6. Nacionalidade *

7. CPF (apenas números) *

8. Anexe a cópia do CPF (se não constar no RG)



10.

11.

Arquivos enviados:

12.

13.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

14.

Marcar apenas uma oval.

Casado (a)

Desquitado (a)

Divorciado (a)

Solteiro (a)

Viúvo (a)

Outro

15.

16.

17.

18.

19.

9. RG *

10. Anexe a cópia do RG (frente e verso, em arquivo ÚNICO) *

11. Órgão Expedidor do RG/UF *

12. Data de Expedição do RG *

13. Estado Civil *

14. Endereço completo *

15. Cidade/UF *

16. CEP *

17. Telefone residencial com DDD

18. Telefone celular com DDD *



20.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 21

Não (pular para a pergunta 22) Pular para a pergunta 23

Autodeclaração étnico-racial

21.

Marcar apenas uma oval.

Preto

Pardo

Indígena

22.

Arquivos enviados:

Informações sobre a formação

23.

24.

25.

26.

27.

Marcar apenas uma oval.

Graduação

Especialização

Mestrado

19. Deseja fazer declaração étnico-racial?

20. Como você se auto-declara? *

21. Anexe aqui a Autodeclaração étnico-racial (Apêndice I), devidamente preenchida e assinada (formato
PDF) *

22. Curso de graduação *

23. Instituição onde concluiu o curso *

24. Início do curso de graduação (mês/ano) *

25. Fim do curso de graduação (mês/ano) *

26. Maior titulação obtida (marcar apenas uma opção) *



28.

Marcar apenas uma oval.

Aspectos socioculturais e pedagógicos da Educação Física e esporte

Biodinâmica da atividade física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo

29.

Marcar apenas uma oval.

Ari Lazzarotti Filho

Claudio Andre Barbosa de Lira

Gabriel Carvalho Bungenstab

Gustavo de Conti Teixeira Costa

Heitor de Andrade Rodrigues

Heitor Martins Pasquim

Humberto Luís de Deus Inácio

Matias Noll

Paulo Roberto Viana Gentil

Priscilla de Cesaro Antunes

Ricardo Lira de Rezende Neves

Roberto Pereira Furtado

Tathyane Krahenbuhl

Indicação de necessidade especial para participar do Processo Seletivo

30.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 31

Não (pular para pergunta 33) Pular para a pergunta 33

Especificação da Necessidade especial

31.

27. Linha de Pesquisa *

28. Orientador (a) *

30. Necessita de assessoria / condições especiais para a realização das provas do Processo Seletivo a
que se refere esse Edital? *

31. Especifique as condições especiais necessárias para a realização das provas do Processo Seletivo a
que se refere esse Edital. *



32.

Arquivos enviados:

Isenção de Pagamento

33.

Marcar apenas uma oval.

Sim (pular para pergunta 35) Pular para a pergunta 35

Não Pular para a pergunta 34

Comprovante de pagamento da GRU

34.

Arquivos enviados:

Envio de documentos

35.

Arquivos enviados:

36.

Arquivos enviados:

37.

Arquivos enviados:

Aceite das normas e regras estabelecidas no Edital nº 5/2021

38.

Marcar apenas uma oval.

Declaro que as informações acrescentadas neste formulário são verdadeiras e compreendo as informações
prestadas serão de minha inteira responsabilidade, dispondo a instituição do direito de excluir do processo seletivo
o candidato que não preencher o formulário de forma completa e/ou que fornecer dados comprovadamente
inverídicos

32. Anexe aqui declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial
(PDF) *

33. Solicitou isenção de pagamento da taxa de inscrição? *

34. Anexe aqui o comprovante de pagamento da GRU *

35. Anexe aqui, em arquivo ÚNICO e na ordem apresentada a seguir cópias dos documentos: certidão de
casamento (apenas se houver alteração no nome); Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) para
estrangeiros residentes no País; comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo
masculino; diploma de graduação (frente e verso); histórico de graduação (frente e verso); cópia do
currículo lattes; carta de compromisso (anexo 3). *

36. Anexe aqui certificado de suficiência em língua estrangeira, caso já o tenha.

37. Anexe aqui o projeto de pesquisa *

38. Declaração de veracidade de informações prestadas *



39.

Marcar apenas uma oval.

De acordo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

39. Reconheço as informações desse formulário como verdadeiras, estou ciente e concordo com as
regras estabelecidas para o PROCESSO SELETIVO apresentadas no Edital n° 05/2021 do PPGEF-
FEFD/UFG *

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

